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ВСТУП

Актуальність теми. В сучасну епоху глобалізації все людство стрімко 

входить в єдину систему економічних, політичних, соціальних, культурних та 

інших зв'язків і взаємовідносин. Світовий простір перетворюється в зону, де 

вільно переміщаються капітали, товари, послуги, нові ідеї, розвиваються 

сучасні інститути та механізми їхньої взаємодії. Можна говорити про значні 

досягнення різноманітних процесів глобалізації на початку XXI століття. Проте 

очевиднішими стають глобальні проблеми сучасного світу, які 

характеризуються колосальною складністю і величезністю масштабу. Серед 

важливих глобальних проблем, що становлять справжній виклик сьогодення, 

потрібно виділити міграційні процеси. Добровільні й вимушені міграції 

супроводжували розвиток людства впродовж усього його існування, однак у 

наш час обсяги міграції досягли найбільших масштабів. Проблема керівництва 

міграцією та адаптацією мігрантів постає для всього сучасного світу як 

важлива, актуальна для свого вирішення. Потрібна серйозна наукова рефлексія 

всіх історичних міграційних процесів, зокрема у нашій країні.

Україна є поліетнічною державою, в якій проживають представники 

багатьох етносів, котрі є невід'ємною частиною народу країни, її історії та 

культури. В умовах національного, державного і культурного розвитку України 

все більшої актуальності набуває вивчення проблем етнічної історії, оскільки 

воно дає можливість глибшого розуміння соціально-економічних і культурних 

процесів, що відбуваються у країні.

Значимою складовою частиною історичної спадщини України та, 

зокрема, її південного регіону є діяльність єврейського етносу. Протягом 

XIX ст. євреї становили одну з найбільших етнічних груп південноукраїнського 

регіону, причому кількість євреїв у містах Херсонської губернії була помітно 

більше, ніж у містах сусідніх Катеринославської та Бессарабської губерній 

[1256]. Це підтверджується статистичними звітами про народонаселення 

Новоросійського краю за 7-ю та 8-ю ревізіями [715]. У 1920 р. єврейське



б

населення Херсонського повіту стало другим за чисельністю після українців 

[1125, арк. 50 зв]. Особливо значною була кількість євреїв у Одесі. В 1860-х рр. 

дослідник А. Скальковський, який вивчав статистику одеського 

народонаселення, говорив про «єврейську повінь» у місті [262]. У 1897 р. євреї 

становили понад третину населення Одеси, така ж питома вага зберіглася в 

1926 р. [254].

Єврейські громади міст півдня України історично формувалися, в тому 

числі, і за рахунок євреїв, які приїжджали з інших країн. Проте якщо процес 

заселення південноукраїнського регіону в XIX ст. іншими іноземними 

етнічними групами (італійцями, греками, німцями, болгарами тощо) 

досліджений добре, то специфіку приїзду сюди з-за кордону євреїв вивчено 

недостатньо. Тому однією з актуальних проблем, що вимагають 

переосмислення й об'єктивного висвітлення в наші дні, є історія переселення на 

південь України євреїв із Австрійської й Османської імперій, князівств 

Молдавії й Валахії (пізніше -  королівства Румунії) та інших країн, розкриття 

їхнього специфічного соціально-правового становища та особливостей їхньої 

діяльності в регіоні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконувалося на кафедрі історії України Одеського 

національного університету імені 1.1. Мечникова в рамках планової теми 

«Українське Причорномор'я в історичному та історіографічному контекстах» 

(2011-2015), державний реєстраційний номер Oil 1U0080029.

Мета дослідження -  розкрити особливості соціально-правового 

становища, соціально-демографічного та професійного складу євреїв-іноземців 

й визначити їхню роль у економічному і культурному розвитку 

південноукраїнського регіону.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:

- охарактеризувати стан наукової розробки проблеми і базу історичних 

джерел;
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- виявити чинники, що сприяли переселенню євреїв-іноземців на південь 

України, зокрема до Херсонської губернії;

- встановити правове становище євреїв-іноземців у Російській імперії та 

його зміну згодом;

- визначити соціально-демографічний та професійний склад євреїв- 

іммігрантів;

- розкрити роль іноземних євреїв у економічному розвитку півдня 

України;

- визначити місце євреїв іноземного походження в процесах культурної 

трансформації єврейського населення в південноукраїнських містах;

- показати участь євреїв-іноземців у громадському житті краю.

Об'єктом дисертаційного дослідження є євреї іноземці на півдні

України наприкінці XVIII -  на початку XX ст. з моменту їхнього приїзду до 

регіону до затвердження їх у російському підданстві або до повернення на 

батьківщину.

Предметом дисертаційного дослідження є соціально правове становище 

євреїв-іноземців у південноукраїнському регіоні протягом кінця XVIII -  

початку XX ст., їхній соціально-демографічний склад, внесок у господарський і 

суспільний розвиток регіону.

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження побудовано на 

принципах історизму й об'єктивності, системного, комплексного, 

багатофакторного підходів. Для досягнення мети і реалізації конкретних 

завдань використано комплекс методів наукового пізнання -  загальнонаукових, 

спеціально-історичних та міждисциплінарних. Усі аспекти перебування євреїв- 

іноземців на півдні України розглядалися за проблемно-хронологічним 

принципом протягом двох великих періодів: кінця XVIII -  середини XIX ст. і 

другої половини XIX -  початку XX ст., кожний з яких мав свою специфіку. За 

допомогою методу класифікації досліджуваних явищ здійснено розподіл всього 

єврейського населення Херсонської губернії на окремі групи: на корінних 

євреїв та іноземців, на вихідців із російських губерній та іноземних вихідців, на



традиціоналістів та прибічників реформ тощо. Порівняльно-історичний метод 

надав можливість зіставити євреїв-іноземців з російськопідданими євреями і 

неєвреями-іноземцями, охарактеризувати у просторі й часі специфіку 

правового статусу євреїв-іноземців, їхні демографічні й професійні особливості. 

За допомогою біографічного і просопографічного методів зроблено спробу 

визначити роль окремих особистостей, які залишили особливий слід в історії 

єврейської громади причорноморських міст. Завдяки статистичному методу 

проаналізовано і систематизовано кількісні показники досліджуваних явищ, 

обґрунтовано висновки щодо всіх аспектів перебування іноземних євреїв на 

південноукраїнських теренах кінця XVIII -  початку XX ст.

Хронологічними рамками дослідження є період з кінця XVIII до 

початку XX століття. Нижня межа обумовлена початком змін у політиці 

російського уряду щодо імміграції євреїв у 1769 р., коли виникла потреба 

заселення приєднаної до Російської імперії території Північного 

Причорномор'я, а також часом заснування міст Херсона, Миколаєва та Одеси. 

Верхньою межею є початок XX століття, що пов'язано з істотним зменшенням 

кількості іноземнопідданих євреїв, а також із принциповими змінами в 

соціально-правовому становищі населення півдня України після революцій 

1917 р. Всі аспекти у роботі вивчаються протягом двох періодів часу: кінець 

XVIII -  перша половина XIX ст. і друга половина XIX століття -  початок 

XX ст. Перший період пов'язаний із переселенням до південноукраїнського 

регіону так званих бродських євреїв, багато з яких до середини XIX століття 

прийняли російське підданство і не розглядаються надалі як іноземці. Другий 

період пов'язаний із проживанням на півдні України значної кількості євреїв- 

підданих різних країн, більшість з яких не мали змоги прийняти російське 

підданство і наприкінці XIX ст. були вислані за кордон.

Територіальні рамки дослідження охоплюють територію Херсонської 

губернії Російської імперії, оскільки саме там у розглянутий період проживала 

переважна більшість євреїв-іноземців. Для порівняння, виявлення особливостей
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і закономірностей в окремих аспектах розглядаються також Бессарабська, 

Катеринославська, Подільська й Таврійська губернії.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що

-  комплексно досліджено й персоніфіковано історію переселення євреїв- 

іноземців до Херсонської губернії;

-  розкрито особливості соціально-правового становища євреїв-іноземців 

на півдні України;

-  виконано статистичний аналіз демографії євреїв-іноземців 

південноукраїнського регіону;

-  вивчено господарську і громадську діяльність іноземних євреїв 

Херсонської губернії;

-  виявлено та введено до наукового обігу велику кількість архівних 

документів щодо євреїв південноукраїнського регіону;

удосконалено

-  знання про розвиток світської освіти євреїв півдня України у XIX ст.;

-  визначення ролі євреїв іноземного походження у культурній 

трансформації одеських євреїв;

набуло иобальшоео розезиияу

-  дослідження внеску іноземнопідданих євреїв у економічний розвиток 

південноукраїнського регіону.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що до 

наукового обігу вводиться значна кількість фактичного матеріалу, положення і 

висновки дисертаційної роботи можуть бути використані при написанні 

підручників і посібників з історії України, для підготовки наукових та 

публіцистичних праць, у спецкурсі «Історія національних меншин України», 

для проведення роботи з учнями та студентами з метою виховання їхньої 

толерантності та гармонізації міжетнічних стосунків в Україні.

Апробація результатів дисертаційного дослідження Про результати 

дисертаційного дослідження авторка доповідала на міжнародних і
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всеукраїнських конференціях та круглих столах: звітних конференціях

професорсько-викладацького складу кафедри історії України ОНУ імені 

1.1. Мечникова (Одеса, 28 листопада 2013 р. та 27 листопада 2014 р ); 

міжнародних наукових конференціях: «Євреї Європи та Близького Сходу: 

історія, соціологія, культура» (Санкт-Петербург, 27 квітня 2014 р., 26 квітня 

2015 р., 17 квітня 2016 р ), IV Міжнародній науковій конференції «Аркасівські 

читання» (Миколаїв, 11 квітня 2014 р ), Міжнародному круглому столі 

«Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, 

у долі людей» (Київ, 17 жовтня 2014 р.), Другій Міжнародній науково- 

практичній конференції «Архів. Історія. Сучасність» (Одеса, 3-4 вересня 

2015 р ), III, IV і V міжнародних наукових конференціях «Історичні мідраші 

Північного Причорномор'я» (Миколаїв, 24 квітня 2014 р., 23 квітня 2015 р., 19 

квітня 2016 р ); всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях: 

II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українознавчий вимір у 

сучасній науці: гуманітарний аспект» (Миколаїв, 15 травня 2014 р.),

Всеукраїнській науковій конференції «Київський університет: минуле і

сьогодення» (Київ, 6 червня 2014 р), науково-практичній конференції 

«Кіровоградщина: історія та сучасність» (Кіровоград, 8 жовтня 2015 р ).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 19 наукових 

статей, у тому числі шість у фахових виданнях, дві у фахових виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз, та 11 -  у матеріалах наукових 

конференцій.

Структура роботи обумовлена метою та завданнями. Дисертаційне 

дослідження складається з переліку умовних скорочень та термінів, вступу, 

чотирьох розділів (12 підрозділів), висновків, списку використаних джерел 

(1400 позицій) та додатків (12 позицій). Загальний обсяг дисертації становить 

417 сторінок, з них основного тексту -  180 сторінок.
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РОЗДІЛ 1

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Історіографія проблеми

«Євреї-іноземці» як об'єкт дисертаційного дослідження є, з одного боку, 

частиною більшого об'єкту -  «євреї», а з іншого -  частиною ще одного 

ширшого об'єкту -  «іноземці у Російській імперії». Існує чимало досліджень 

цих двох широких об'єктів, проте в більшості з них автори або взагалі не 

виділяють євреїв-іноземців у окрему групу і, незважаючи на значні 

особливості, вивчають їх разом з усіма євреями чи усіма іноземцями, або 

торкаються лише окремих аспектів переселення євреїв, перебування їх на півдні 

України і впливу на економічне та культурне життя регіону. Праці з історії 

євреїв дають можливість робити висновки щодо багатьох аспектів діяльності 

євреїв-іноземців у Російській імперії, а об'єкт «іноземці» перетинається з 

об'єктом «євреї-іноземці» переважно у правовому аспекті.

Історіографія з використанням хронологічно-проблемного методу може 

бути поділена на історіографію періоду, коли функціонував об'єкт даного 

дослідження (до 1917 р., тобто до кінця існування Російської імперії -  інколи 

цей період кваліфікують як «дореволюційний»), періоду «короткого» XX 

століття (1917-1991 рр. -  для вітчизняної історіографії його часто визначають 

як «радянський», але це не стосується авторів, що мешкали поза СРСР) та 

сучасного періоду. У кожному періоді можна виділити такі напрямки 

досліджень: соціально-правовий, соціально-економічний, суспільний,

біографічний.

Особливість історіографії періоду Російської імперії полягає в тому, що 

дослідники жили одночасно з існуванням об'єкту дослідження, мали 

можливість безпосередньо переживати історичні події, спілкуватися з їхніми 

носіями. Основну увагу «дореволюційні» автори приділяли розкриттю
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правового становища євреїв, висвітленню і коментуванню російського 

законодавства, роз'ясненню прав та численних обмежень, які існували у 

Російській імперії як для корінних євреїв, так і для іноземців. У зв'язку з цим 

слід відзначити роботи Ю.І. Гессена і В. Фрідштейна [1236-1238; 1345], 

Я.І. Гімпельсона [1239], М. Голіцина [1241], В.О. Леванди [1292], М І. Миша 

[1311], І.Г. Оршанського [1317]. Правові умови переселення у Північне 

Причорномор'я перших євреїв з-за кордону в 1770-х рр. проаналізував 

П. Іванов [1270]. М.Д. Градовський розглянув торгові права євреїв у Російській 

імперії без виділення іноземнопідданих в окрему групу [1246]. М І. Миш і 

Н.М. Коркунов проаналізували правове становище іноземців у Російській 

імперії, в тому числі євреїв [1284; 1312].

Іншим питанням, якому приділяли увагу дослідники XIX ст., був 

розвиток освіти євреїв, зокрема історія створення і функціонування в Одесі 

єврейського училища, а також роль у цьому євреїв іноземного походження. 

Варто відзначити роботи культурних та громадських діячів О. Лернера і 

О. Білецького [1220; 1295]. У дослідженні, присвяченому історії землеробських 

колоній півдня України, російський публіцист, історик і письменник В. Нікітін 

наводить факти видатної діяльності австрійського вихідця М. Гуровича із 

розвитку освіти євреїв-землеробів [1313]. В роботі одеського історика 

О. Маркевича містяться відомості про випускників Новоросійського 

університету з початку його існування до 1890 р., зокрема євреїв-іноземців 

С. Ямполлера, М. Фіша та ін. [1301].

«Дореволюційні» дослідники вивчали також участь єврейства в 

економічному розвитку краю. І. Оршанський проаналізував економічну 

складову «єврейського питання» і довів, що євреї в Російській імперії були 

розвиненою промислово-торговою частиною населення [1316]. Д. Атлас у 

роботі з історії Одеси зазначала, що, завдяки ініціативі графа М.С. Воронцова 

після його призначення на посаду генерал-губернатора (у 1823 р ), до міста 

стали переселятися австрійська єврейська інтелігенція та купці з солідними 

капіталами, які відкривали тут великі торговельні доми [1217]. Історики
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С. Бернштейн і С. Плаксій, аналізуючи економічний розвиток Одеси, згадують 

діяльність деяких іноземних вихідців-євреїв: М Штігліца, Б. Бернштейна, 

С. Гуровича тощо [1226; 1319]. Одеський письменник і громадський діяч 

Й. Тарнополь торкався питання професійної діяльності австрійських євреїв у 

Одесі, підкреслюючи їхню активну участь у найбільш значущих напрямках 

економіки міста [1389]. Один із аспектів господарської діяльності австрійських 

євреїв на півдні України -  сплав лісу з Галичини річками Дністер та Прут -  

висвітлював О. Лернер [1295, с. 157-163]. Хлібну торгівлю Одеси ґрунтовно 

дослідив А. Бориневич [1228]. Вказані дослідження торкалися лише окремих 

аспектів господарської діяльності євреїв південноукраїнського регіону 

протягом XIX ст., а комплексно це питання в дореволюційній історіографії не 

вивчалося. Найдокладніший аналіз економічної діяльності євреїв Херсонської 

губернії зробив адвокат Г. Блюменфельд, проте його дослідження стосувалося 

лише короткого періоду напередодні погромів 1881 р. Автор намагався 

спростувати стереотип про шкідливість євреїв для решти населення, особливо 

селянства [1227]. Г. Красний-Адмоні також дослідив професійну діяльність 

євреїв Південно-Західного краю з початку 1870-х рр. до погромів 1881 р. [1287]. 

Останні три автори іноземців-євреїв не виділяли.

Цінною ілюстрацією життя одеських євреїв у перші десятиліття після 

заснування міста є робота дослідника історії єврейського народу С. Пена, в якій 

хоча і не наводяться дані про походження одеських євреїв, але називається ряд 

імен іноземних вихідців [1342]. Єврейське життя в Одесі наприкінці XIX ст. 

описує І. Бродовський [1229].

Окрему групу досліджень XIX ст. складають роботи статистика й 

історика А. Скальковського, в яких євреї-іноземці не виділяються, але даються 

докладні огляди господарської діяльності мешканців південноукраїнського 

регіону, а також цінні статистичні відомості, без яких неможливо було б 

визначити місце іноземних вихідців серед євреїв Херсонської губернії та їхній 

внесок у розвиток економіки регіону. А. Скальковський підкреслював роль
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іноземних переселенців (без зазначення національності) у становленні та 

розвитку міської та міжнародної торгівлі [1295; 1348; 1349; 1352].

Отже дослідники часів Російської імперії торкалися переважно 

законодавчих обмежень щодо євреїв-іноземців, впливу австрійських вихідців на 

розвиток світської освіти євреїв, а також деяких напрямків їхньої господарчої 

діяльності.

У період 1917-1991 рр. розглядаються як радянські дослідження, так і 

закордонні, які значною мірою відрізняються методологічно-ідеологічними 

засадами, тому об'єднані у даному фрагменті лише умовно -  за хронологією. 

Історіографія СРСР була заідеологізованою, а об'єктивне вивчення історії 

національних меншин, зокрема євреїв, майже не проводилося. Досліджень 

питання переселення і діяльності євреїв-іноземців у Херсонській губернії у той 

період не було. Відомий дослідник О. Дружиніна, описуючи заселення півдня 

Російської імперії на початку XIX ст., розглядає переміщення тільки іноземців- 

християн із Німеччини і Швейцарії та євреїв із внутрішніх російських губерній 

у землеробські колонії. Аналізуючи господарську діяльність євреїв у південних 

містах і її важливість для економіки Новоросійського краю, авторка не поділяє 

їх за походженням [1262]. Радянський історик В. Кабузан у фундаментальному 

дослідженні заселення Катеринославської та Херсонської губерній наприкінці 

XVIII -  у першій половині XIX ст. також не приділяє уваги іноземним євреям. 

Автор вважав значення іноземного переселенського руху в загальному 

міграційному потоці на окраїни імперії порівняно невеликим і, ймовірно, не 

розглядав переселення євреїв-іноземців як помітне явище [1280].

Перешкодою закордонним дослідженням у період 1917-1991 рр. стала 

відсутність доступу до архівів колишньої Російської імперії через радянську 

політику таємності, тому автори змушені були спиратися на інші джерела.

Велике значення для розуміння причин переселення євреїв до Російської 

імперії з інших держав має дослідження історичного тла і соціально-правового 

становища євреїв цих країн, насамперед Австрійської імперії. Найзначнішими 

були праці польського історика М. Балабана, що з'явились у першій третині
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XX ст., і російського історика єврейського походження С. Дубнова, написані в 

еміграції після революцій 1917 р. [1218; 1264]. Відомий ізраїльський історик 

Ш. Еттінґер дав ретельний аналіз соціально-правового становища євреїв у

XVIII -  XIX ст. в європейських країнах [1279].

Найважливішою для вивчення історії євреїв півдня України є робота 

американського вченого С. Ципперштейна, в якій приділяється велика увага 

культурній трансформації одеського єврейства протягом перших двох третин

XIX ст., головним чином, під впливом євреїв, що переселилися до Одеси з країн 

Європи. Автор досліджує реформи освіти та синагоги, підкреслює значну роль, 

яку відіграли в них євреї іноземного походження. В роботі також розглядається 

господарська і громадська діяльність в Одесі деяких австрійських вихідців. 

Висловлюється кілька суперечливих припущень про час переселення євреїв із 

Галичини до Одеси. Стверджується, що вже у третьому десятилітті XIX ст. 

бродські євреї встановили свій контроль над усіма єврейськими общинними 

інститутами в місті. За визнанням самого С. Ципперштейна, недоліком його 

роботи є неможливість підтвердження висунутих гіпотез архівними даними. 

Автор відзначає необхідність у продовженні вивчення порушених ним питань 

на підставі архівних документів [1368].

В роботі ізраїльського історика І. Маора розповідається про одеського 

лікаря й громадського діяча австрійського походження Л. Пінскера, 

аналізується його теорія автоемансипації єврейського народу [1300].

Отже, у XX столітті, незважаючи на брак досліджень у СРСР і 

неможливість доступу до архівних матеріалів, західні науковці опублікували 

важливі роботи з історії євреїв Галичини та Одеси, які служать фундаментом 

для сучасних досліджень.

В останні ЗО років вивчення історії євреїв південноукраїнського регіону 

отримало новий розвиток як серед західних, так і серед вітчизняних істориків. 

Після розвалу Радянського Союзу і відкриття архівів почався новий, дуже 

плідний етап історичних досліджень, який характеризується прагненням 

подолати ідеологічні упередження, притаманні історіографії попередніх
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періодів, встановити об'єктивну картину минулого і надати справедливих 

оцінок особам та процесам, що відбувалися в Україні.

Найзначнішими в області вивчення історії євреїв австрійської Галичини 

та підросійської України є дослідження українського науковця кінця XX ст. 

Я.С. Хонігсмана і англійського історика Дж. Клієра [1283; 1360-1364]. Ці 

автори неоднозначно оцінюють реформи австрійського уряду щодо галицьких 

євреїв. Я. Хонігсман вважає, що законодавство кінця XVIII -  початку XIX ст. 

носило дискримінаційний характер і змушувало євреїв залишати свою 

батьківщину в пошуках кращої долі. У той же час Дж. Клієр наголошує на 

прогресивності деяких нововведень, особливо в галузі світської освіти євреїв. 

Український науковець С.З. Мошенський відмічає погіршення становища 

євреїв Галичини на початку XIX ст. і підкреслює особливу привабливість 

Одеси [1310].

Російський історик М. Ліберман у роботі про євреїв Османської імперії 

показує, що, незважаючи на реформи і зрівняння в правах мусульманського і 

немусульманського населення країни у другій третині XIX ст., багато 

османських євреїв прагнули змінити підданство [1297].

Правовим питанням переселення до Російської імперії і перебування там 

іноземців присвячені сучасні дисертаційні дослідження російських юристів 

В. Ніколаєва й А. Тесленка та історика А. Тіхонової. В них автори-юристи 

торкаються й законодавства щодо іноземнопідданих євреїв [1395; 1397; 1398]. 

Проте вони зупиняються лише на констатації факту законодавчої заборони 

євреям-іноземцям (за невеликими винятками) приїжджати й жити в Російській 

імперії і не аналізують ні динаміки змін прав іноземнопідданих євреїв з плином 

часу, ні причин значних відхилень від законодавства, що мали місце протягом 

XIX ст. як у бік ослаблення обмежень, так і в бік посилення їх. У дисертації 

А. Тіхонової євреї взагалі не згадуються. Правовий та інші аспекти життя 

іноземного дворянства на півдні України розглядаються у роботах української 

дослідниці Л. Циганенко. Авторка зазначає, що кількість євреїв-дворян була
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зовсім незначною, тому основну увагу приділено німцям, французам, італійцям, 

грекам тощо [1365; 1366; 1367].

Правове становище євреїв, у тому числі й іноземців, у період царювання 

імператора Олександра II розглядається в роботі сучасного російського 

історика А. Міндліна. Показується, що загальні тенденції лібералізації 

ставлення до євреїв у той час торкнулися також й іноземних євреїв [1304]. Ряд 

російських досліджень присвячені впливу дискримінаційної політики 

імперського уряду щодо євреїв-іноземців на погіршення міждержавних 

відносин Російської імперії та США на початку XX ст. [1267; 1346; 1380].

На вивчення правового становища євреїв у Російській імперії спрямовано 

чимало вітчизняних досліджень. Серед них -  роботи А. Морозової, Н. Щербак, 

В. Щукіна, Л. Левченко та ін. [1294; 1376; 1378; 1379; 1394]. Однак увага 

євреям-іноземцям у них фактично не приділяється, оскільки їхнє проживання у 

країні за невеликими винятками було заборонено. Питання, пов'язані з митною 

політикою Російської імперії й організацією митного контролю в підросійській 

Україні, висвітлюються в роботі кіровоградського історика В. Орлика [1315].

Законодавство Російської імперії щодо іноземного купецтва аналізується 

в роботі російського юриста С. Міненка [1305]. Приділяє увагу цьому питанню 

й одеський історик Н. Діанова [1392]. У дослідженні київського історика 

О. Доніка розглядається правове становище купецтва в підросійській Україні 

[1259; 1260]. Вказані автори не виділяють євреїв у окрему правову групу.

Американський історик П. Герлігі у своєму дослідженні історії Одеси 

робить акцент на розвиток чорноморської хлібної торгівлі та приділяє, гадаємо, 

незаслужено малу увагу внеску одеських євреїв у становлення економіки міста. 

Авторка припускає, що близько 300 сімей галицьких євреїв переселилися до 

Одеси вже наприкінці XVIII ст., однак це не підтверджується архівними 

документами. Крім того, справедливо зазначаючи доброзичливе ставлення 

місцевої влади до євреїв, П. Герлігі робить не зовсім вірні висновки щодо 

правового становища євреїв-іноземців у 1830-1840-х рр. Історик відзначає, що 

позитивний політичний клімат сприяв залученню заможних єврейських
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підприємців з Австрійської імперії не раніше 1850-х рр., проте їхню діяльність 

авторка не вивчає [1388]. Американський історик та політолог Ч. Кінг, 

зображуючи особливу атмосферу одеського життя XIX ст., підкреслює 

поліетнічність та полікультурність міста, що сприяло оселенню євреїв саме в 

Одесі [1282].

В одному з найзначніших досліджень історії євреїв Одеси і півдня 

України сучасний ізраїльський історик з українських вихідців М Поліщук в 

огляді першої половини XIX ст. згадує про австрійських євреїв у Одесі лише 

побіжно в контексті реформ освіти і синагоги. В основній частині роботи, 

присвяченій періоду з 1881 р., іноземнопідданим євреям майже зовсім не 

приділяється уваги. Проте виконаний аналіз соціальної структури та різних 

аспектів життя євреїв на півдні України надає можливість авторові зрозуміти 

загальне становище євреїв того часу і виявити особливості перебування й 

діяльності тут євреїв-іноземців [1320].

У дисертаційному дослідженні російського історика М. Віттенберг 

всебічно аналізується економічна діяльність євреїв у Російській імперії другої 

половини XIX ст. Однак робота територіально практично не зачіпає 

Херсонську губернію. Крім того, вивчаються євреї взагалі, а іноземці окремо не 

розглядаються [1390].

Одеський дослідник В. Котлер датує початок масового переселення до 

Одеси євреїв з австрійської Галичини 1820-ми рр. На думку автора, бродські 

євреї були освіченими і заможними, їм швидко вдалося зайняти передові 

позиції в єврейській громаді міста [1285, с. 15]. Одеський історик Н. Діанова 

ставить датування В. Котлера під сумнів і вважає, що переселення бродських 

купців відбувалося з самого початку XIX ст. [1257].

У роботах, присвячених торгівлі в першій половині XIX ст., одеський 

історик Т. Гончарук приділяє особливу увагу австрійським купцям-євреям, які 

торгували в Одесі в 1830-х рр., та їхньому правовому становищу. Ґрунтуючись 

на архівних даних, автор називає кілька десятків імен, описує професійну 

діяльність так званих бродських євреїв, відзначає їхню участь у суспільному
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житті міста [1243-1245]. За думкою Т. Гончарука, «в історії переселення 

бродських євреїв та їх перебування в Одесі залишається багато маловідомого. 

Це стосується, зокрема, визначення їхньої кількості, розміру капіталів, 

головних занять та механізмів взаємодії в комерційній сфері, а також 

економічного ефекту для господарства Одеси від їхньої діяльності» [1245, с. 

194].

В роботі російського дослідника А. Птіцина розглядається проблема 

міграції австро-угорських підданих до Російської імперії у другій половині XIX 

-  на початку XX ст. Аналізується участь переселенців у економічному житті 

країни, в тому числі й Херсонської губернії. На думку А. Птіцина, саме 

єврейські фірми фактично контролювали торгівлю між Російською та Австро- 

Угорською імперіями. Автор відзначає складнощі для законного приїзду і 

ведення господарської діяльності євреїв у розглянутий період часу [1341].

У багатьох дослідженнях вітчизняних науковців євреї-іноземці не 

вивчаються окремо, проте разом з іншими називаються імена іноземних 

вихідців без позначення їхнього походження. Серед таких можна виділити 

роботи В. Гончарова, В. Щукіна, Л. Левченко та інших [202; 203; 1242; 1293; 

1357; 1372; 1374; 1383-1385; 1391; 1392; 1400]. Найдетальніше соціальну 

структуру і професійний склад єврейського населення в Херсонській губернії в

XIX -  на початку XX ст. проаналізовано в дисертаційному дослідженні 

миколаївського історика А. Павлюка. Автор показує роль євреїв у 

економічному розвитку губернії і підкреслює особливе значення для економіки 

регіону саме євреїв-іноземців. Зроблено суперечливе припущення, що з Заходу 

до Одеси приїжджали євреї переважно купецького стану [1396].

Євреї-іноземці Миколаєва розглядаються в контексті загальної історії 

миколаївських євреїв у роботі В. Щукіна та А. Павлюка «Земляки». Автори 

приводять список австрійських вихідців, зарахованих у 1824 р. до 

миколаївського міщанства, а також згадують про господарську і громадську 

діяльність деяких євреїв-іноземців до 1830 р. і наприкінці XIX -  на початку

XX ст. [1377].
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Вітчизняні історики велику увагу приділяють дослідженню 

просвітницької діяльності євреїв на півдні України. Роль освічених євреїв- 

іноземців у розвитку світської єврейської освіти розкривають у своїх працях 

одеський історик А. Чудновський, криворізький науковець В. Яшин, львівський 

дослідник Я. Хонігсмантаін. [1225; 1359; 1360; 1369-1371; 1381; 1382; 1385].

Українські вчені К. Васильєв і Ю. Васильєв у роботах про розвиток 

медицини в Одесі й про функціонування Товариства одеських лікарів наводять 

біографічні відомості та інформацію щодо професійної і суспільної діяльності 

найвідоміших одеських медиків, серед яких іноземні вихідці-євреї 

Н. Бернштейн, М. Шорштейн, І. Дрей та ін. [1230; 1231].

Одеський краєзнавець О. Губар робить спробу простежити історію 

створення бродської єврейської громади в Одесі, підкреслюючи її незалежність 

та відокремленість від решти єврейської громади міста. Ґрунтуючись на 

архівних документах, автор називає багато імен австрійських вихідців. Значну 

увагу приділено історії створення Бродської синагоги [1250; 1252, с. 197-232; 

1253]. Синагогальної реформи та конфлікту між реформістами та 

традиціоналістами торкається і В. Яшин [1385].

Для розуміння процесу крос-культурної адаптації галицьких євреїв у 

південноукраїнських містах привертає увагу дослідження українським 

політологом І.С. Монолатієм такого механізму персональної інтеграції євреїв у 

Габсбургську імперію, як зміна їхніх імен і прізвищ [1308]. У дисертації 

російського історика AM  Комолятової розглядаються інкорпорація 

(включення євреїв до структури російського суспільства, яке реалізувалося 

через законодавче регулювання в окремих сферах -  мовній, економічній, 

військовій, освітній тощо), акультурація (адаптація неросійського населення до 

історичних умов імперії) та асиміляція (зміна ідентифікаційних моделей 

етнічної групи у відповідності до суспільства та злиття з ним) євреїв у 

російське суспільство. Однак це дослідження зовсім не враховує особливостей 

південноукраїнського регіону [1393].
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Ряд українських дослідників, висвітлюючи доброчинність у Північному 

Причорномор'ї, згадують благодійну діяльність окремих євреїв іноземного 

походження [1234; 1235; 1247]. Питання участі євреїв у місцевому

самоврядуванні аналізується в роботі одеських дослідників К. Тиганія і 

Т. Тхоржевської. Серед євреїв, яких громада обирала на посади в міському 

управлінні, автори називають прізвища австрійських вихідців, що переселилися 

до Одеси у першій половині XIX ст. [1355].

Можна виділити низку досліджень, які містять матеріал, присвячений 

окремим особистостям -  євреям, в тому числі й іноземного походження, що 

залишили помітний слід в історії. Російський історик Л. Бердніков досліджує 

біографії й діяльність купців А. Перетца та М. Штігліца [1223; 1224]. Роль 

М. Штігліца у розвитку банківської сфери аналізує одеський історик 

І. Дружкова [1263]. Одеський краєзнавець М. Бєльський висвітлив діяльність 

власника першої єврейської друкарні в Одесі Рувіна Гелертера і дав коротку 

інформацію про інших власників одеських друкарень, серед яких зазначені й 

іноземні євреї [1222]. Монографія одеського краєзнавця Р. Олександрова 

присвячена австрійському вихідцю професору каліграфії А. Коссодо, який 

працював у Миколаєві та Одесі [1216]. Біографіям відомих діячів освіти, в тому 

числі й іноземних євреїв М. Гуровича, О. Цедербаума, Б. Штерна, приділяє 

особливу увагу А. Чудновський [1371].

Більшість названих робіт мають ряд похибок щодо євреїв-іноземців. 

Оскільки вивчення походження євреїв Херсонської губернії раніше не 

проводилося, до іноземних вихідців нерідко відносять тих, хто переселився до 

південноукраїнського регіону із російських губерній і навпаки. Практично у 

всіх працях згадується лише невелика частина іноземних євреїв -  відомі 

бродські купці, а ремісники, робітники та інші ігноруються. Лише в роботі 

О. Губаря зроблено спробу звернути увагу на представників різних соціальних 

верств бродських євреїв [1252]. Датування часу початку їхнього переселення у 

південноукраїнські міста в більшості робіт дається суперечливо. Розглядаються 

переважно євреї-іноземці, що прибули до Херсонської губернії протягом
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першої половини XIX ст., а тих, хто приїхали з-за кордону пізніше, науковці 

майже оминають і згадують тільки окремих іноземнопідданих євреїв, які були 

відомі своєю професійною та громадською діяльністю [1251; 1309; 1344; 1399]. 

Термін «бродські євреї» в працях істориків є неоднозначним. С. Ципперштейн 

розуміє під ним, у першу чергу, освічених купців із міста Броди, більшість яких 

стали частиною одеської єврейської еліти. Саме цим євреям він приписує 

лідируючу роль у реформах освіти і синагоги. О. Ту бар фактично ставить знак 

рівності між усіма австрійськими вихідцями і засновниками Бродської 

синагоги, називаючи їх бродськими євреями. Ймовірно, ця неоднозначність 

виникла, з одного боку, через відсутність даних про походження одеських 

євреїв і, з іншого боку, через нестачу персоніфікованих досліджень з історії 

проведення реформ освіти і синагоги в Одесі.

Отже, євреї-іноземці та їхня діяльність на півдні України залишилися 

вивченими недостатньо. Історіографія розглянутих трьох періодів не дає 

можливості встановити ні фактичного правового становища іноземнопідданих 

євреїв у південноукраїнському регіоні протягом розглядуваного часу, ні їхніх 

соціально-демографічних характеристик, ні реального внеску у розвиток 

регіону, що викликає потребу цілеспрямованого дослідження саме євреїв- 

іноземців.

1.2. Огляд джерельної бази дослідження

Працюючи з різноманітними історичними джерелами, обрано чотири 

напрямки роботи: виявлення листування представників органів влади з 

правових питань щодо євреїв-іноземців; пошук статистичних відомостей про 

іноземнопідданих євреїв, а також взагалі євреїв та іноземців 

південноукраїнського регіону; виявлення імен євреїв-іноземців; пошук 

відомостей про них із застосуванням компаративного підходу.
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Джерельна база дослідження представлена як опублікованими, так і 

архівними джерелами. Усі вони можуть бути поділені на наступні групи: актові 

(документальні) джерела, оповідні (наративні) джерела та періодична преса.

Насамперед варто виділити таку підгрупу документальних джерел, як 

закони Російської імперії. Вони становлять основне джерело відомостей про 

права та обмеження для іноземнопідданих євреїв. Найбільш важливими є Повні 

зводи законів, які дозволяють простежити зміни імперської політики щодо 

корінних та іноземних євреїв із плином часу [36-37; 40].

Окремою підгрупою документальних джерел є діловодні документи 

вищих та місцевих органів влади. Велика частина їх є неопублікованою і 

зберігається в архівах. Дисертаційне дослідження базується на комплексі 

документів 11 архівних установ України, Російської Федерації та Молдови. 

Величезну колекцію документів з історії євреїв-іноземців південноукраїнського 

регіону виявлено в Державному архіві Одеської області (ДАОО) переважно у 

фондах Канцелярії новоросійського і бессарабського генерал-губернатора 

(ф. 1), Канцелярії одеського градоначальника (ф. 2), Одеської Міської Думи 

(ф. 4), Управління тимчасового одеського генерал-губернатора (ф. 5) та 

Одеського міського магістрату (ф. 17) [1329]. Значний масив документів, що 

висвітлюють різні аспекти перебування євреїв-іноземців у Миколаєві в другій 

половині XIX ст., зберігається в Державному архіві Миколаївської областы 

(ДАМО) у фондах Канцелярії миколаївського військового губернатора (ф. 230) 

та Миколаївської міської поліції (ф. 231). Документи щодо євреїв-іноземців 

Єлисаветграда, Херсона й Тирасполя виявлено у Державному архіві 

Кіровоградської області (ДАКО) і Державному архіві Херсонської області 

(ДАХО).

«Дореволюційні» фонди ДАХО збереглися лише частково, а тому 

достатньо повного комплексу документів із історії євреїв-іноземців виявити тут 

не вдалося. Зокрема відсутні фонди Херсонського губернського правління та 

Канцелярії херсонського губернатора, які повинні були містити, зокрема, 

листування чиновників із правових питань щодо євреїв-іноземців Херсонської
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губернії. Проте у Державному архіві Хмельницької області (ДАХмО) та 

Державному архіві в Автономній республіці Крим (ДА АРК) збереглися 

аналогічні фонди відповідно Подільської й Таврійської губерній, документи 

яких проливають світло на багато питань правового характеру щодо євреїв- 

іноземців, а також дозволяють виявити деякі особливості переселення та 

перебування іноземних вихідців-євреїв у Херсонській губернії. Чимале 

значення документів ДАХмО та ДА АРК полягає в тому, що багато євреїв 

потрапляли до Херсонської губернії після того, як деякий час мешкали у 

Подільській губернії, а ті, хто не зміг облаштуватися в Одесі, Херсоні чи 

Миколаєві, їхали до Таврійської губернії. Тому ці матеріали допомагають 

визначити труднощі, з якими зустрічалися іноземні євреї у Російській імперії.

Великий масив документів, що містить листування з органами 

центральної влади Російської імперії щодо євреїв-іноземців, зберігається у 

фондах Російського державного історичного архіву (РДІА) -  Департаменту 

торгівлі і мануфактур Міністерства Фінансів (МФ) (ф. 20), Департаменту 

окладних зборів МФ (ф. 573), Єврейського комітету (ф. 1269), Департаменту 

загальних справ Міністерства внутрішніх справ (МВС) (ф. 1284), Департаменту 

поліції виконавчої МВС (ф. 1286) та фонді Державного архіву Російської 

Федерації (ДАРФ) Департаменту поліції МВС (ф. 102). Ці матеріали надали 

змогу дещо компенсувати погану збереженість документів губернського рівня в 

ДАХО

Джерелами дослідження стали як документи, що мають безпосереднє 

відношення до євреїв-іноземців (матеріали комісій із прав іноземних євреїв, 

документи про прийняття російського підданства й зарахування у податні 

стани, листування чиновників щодо євреїв-іноземців), так і документи 

загального характеру (оголошення купецьких капіталів, відомості про підряди 

та постачання, матеріали перевірок правильності ведення торгівлі, 

оподаткування та списки торговців, відомості про розподілення одеських євреїв 

на розряди, документи обліку євреїв, паспорти, білети і свідоцтва, метричні 

книги, ревізькі реєстри та документи подібної структури, матеріали
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розслідування правопорушень, вироки єврейських громад, виборчі документи, 

матеріали з освіти, зокрема документи навчальних закладів, матеріали синагог і 

молитовних будинків, відомості про пожертвування, надання статусу почесного 

громадянина, акти про купівлю-продаж нерухомого майна та виділення 

земельних ділянок, звітні матеріали, статистичні матеріали).

Млясрязлй камїсїй ;з ярле іноземних еереіе, що знаходяться у фонді 

Одеської Міської Думи (ДАОО, ф. 4) в описах 1, 11 та 107 за 1824 і 1844 роки, у 

першу чергу, містять персональні відомості (ім'я та прізвище, вік, сімейний 

стан, рідне місто, професію, час приїзду до Російської імперії тощо) про 

багатьох євреїв-іноземців, які оселилися в Одесі у першій третині XIX ст. і 

побажали прийняти російське підданство [719-721; 819; 857; 869-873]. Ці 

документи демонструють правове становище євреїв-іноземців Одеси, 

особливості впровадження державної політики щодо іноземнопідданих євреїв 

та ставлення до них місцевої адміністрації Херсонської губернії й 

Новоросійського краю. У ДА АРК зберігаються унікальні документи 

таврійської комісії з прав євреїв Царства Польського, що містять персональні 

відомості про цих євреїв [350]. Аналогічні документи комісій в інших губерніях 

краю не збереглися, знайдено лише відомості про створення такої комісії в 

Одесі (в ДАОО) та підсумкові дані по роботі цих комісій у губерніях краю (в 

РДІА) [819; 1193, арк. 275-282]. Документи комісій з прав іноземних і 

польських євреїв Подільської губернії, які працювали у 1830-х-1840-х рр., 

зберігаються переважно у фонді 227 ДАХмО (Подільське губернське 

правління) [1127-1130].

Найбільший масив ()ок^иеннйе яро ярнйняизнзя російського яй)&?ясязбл й 

злрлхуелннл сбрсіб-їйозсляре у яо&иині сизднм, а також виключення колишніх 

іноземців із російського підданства виявлено в ДАОО у фондах Одеської 

міської думи (ф. 4) і Одеського міського магістрату (ф. 17) [699; 718; 722; 725; 

726; 729; 754; 765; 768; 771; 772; 774; 776; 784; 790; 791; 793; 795; 799; 803; 811; 

812; 813; 815; 818; 820; 824; 828; 829; 831; 839; 841; 860-868; 876; 879; 897; 900; 

901; 904-910; 912-915; 917; 921; 938; 945; 973; 974; 977-979; 981-985], а також у
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РДІА, ДАКО і ДАМО [312; 367; 369; 370; 518-520; 1142; 1143; 1145; 1179; 

1323]. Ці документи містять персональну інформацію про іноземних євреїв та 

деякі правові нюанси щодо їхнього переселення до Російської імперії. Фонди 

ДА АРК також зберегли аналогічні матеріали, що демонструють різні правові 

ситуації, до яких потрапляли іноземні євреї в Херсонській і Таврійській 

губерніях. Вони є наочним свідченням ролі місцевої влади у вирішенні долі 

багатьох євреїв-іноземців і ставлення до них корінних євреїв [323-325; 327-333; 

335-347; 349; 351-355; 357; 358; 360]. Документи про зарахування до одеського 

міщанства євреїв Ізмаїльського повіту після передачі його Молдавському 

князівству наочно демонструють бюрократію та недосконалість механізмів 

реалізації російських законів [561; 573; 917]. Матеріали щодо прийняття 

євреями російського підданства наприкінці XIX ст. в Херсонській губернії 

знаходяться переважно у документах РДІА [1180-1192], проте виявлені вони 

також у ДАОО і ДАМО [444; 464; 469; 475; 936].

Правове становище євреїв-іноземців висвітлюють циркуляри, 

розпорядження й лмсягуеяммя ЧММ06ММЯ76 з правових питань, що зберігаються у 

різних фондах ДАОО, ДАМО, ДА АРК, РДІА, ДАРФ. Особливе значення має 

листування щодо виселення євреїв із Херсонської губернії у другій половині 

1880-х рр. [266; 274; 278; 289-292; 295; 297; 299; 300; 304; 305; 309; 348; 359; 

397; 400; 406; 407; 413; 430; 438; 481-487; 930; 931; 937; 939-942; 1067; 1144; 

1148; 1151; 1152; 1155; 1162-1166; 1170; 1173-1178; 1193-1195; 1199; 1201; 

1203; 1207; 1208]. Привертає увагу листування про долю колишніх ізмаїльських 

євреїв, яке демонструє ігнорування російською імперською владою норм 

міжнародного права та міжнародних договорів щодо цієї групи євреїв [269; 270; 

282; 293; 296; 301; 302; 1196]. Розпорядження про правила приїзду іноземців до 

Російської імперії і ретельне спостереження за особами, які приїжджали з-за 

кордону, містяться у РДІА та фонді Херсонської митної застави (ф. 7) ДАХО 

[1089-1094; 1202]. У лмсязуедмм; чммоеммюе знаходяться важливі відомості про 

економічну діяльність євреїв-іноземців, зокрема про її правовий аспект. Велика 

кількість документів з питань дозволу займатися комерційною діяльністю,
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відкривати контори, фабрики, фотографії, харчевні, будинки терпимості, 

медичні та інші заклади, з призначення біржових маклерів тощо зберігається у 

фондах ДАОО, ДАМО, РДІА і ДАРФ [268; 271-273; 275; 277; 279-281; 283-287; 

294; 298; 303; 390; 422; 429; 445; 457; 459; 468; 472; 473; 476-478; 490; 503; 504; 

507; 574; 579; 587; 589; 595; 599; 605; 717; 746; 748; 757; 761; 767; 770; 773; 792; 

796; 798; 801; 802; 933-935; 952-954; 1081; 1149; 1150-1160]. Листування щодо 

вступу євреїв-іноземців до ремісничих цехів у другій половині XIX ст. 

виявлено в ДАМО [388; 434; 455]. У ДАОО знайдені листування щодо втілення 

проекту диліжансу Одеса-Радзивилів, який запропонував купець Б. Бернштейн

[575] , а також відносно нагороди реміснику Я. Швефельбергу у 1830-х рр.

[576] .

Ще одним значним джерелом інформації про економічну діяльність 

євреїв-іноземців у Одесі є оголошення купецьких кдийилл;б ; списки які

збереглися переважно у ДАОО [711; 723; 728; 730; 731; 735; 736; 742; 745; 751; 

753-755; 758; 759; 766; 789; 814; 826; 827; 832; 835; 840; 842; 848-850; 852; 853; 

854]. Нерідко у цих документах зазначено підданство, а у відомостях про 

капітали на 1838 р. міститься унікальна інформація про походження одеських 

купців, у тому числі тих, хто приїхав до міста у першому десятилітті після його 

заснування [826]. Списки купців Миколаєва 1827 р. містяться в РДІА і ДАМО 

[394; 1146]. Інколи документи про оголошення капіталів не тільки розкривають 

торговельну діяльність євреїв-іноземців, але й містять дані про склад їхніх 

сімей. Списки і відомості про одеських купців, які оголошували капітали у 

другій половині XIX -  на початку XX ст., можна знайти також у спеціальних 

виданнях [87; 134; 136-138; 194-196], довідниках «Вся Одесса», «Южно- 

русский альманах» і «Ежегодник промышленности и торговли города Одессы» 

[88-94; 197-200]. Більшість з них не містять відомостей про підданство купців, 

але при використанні компаративного підходу дозволяють здобути цінну 

інформацію про підприємництво іноземних вихідців-євреїв. Професійну 

діяльність євреїв Таврійської губернії демонструють списки купців і торговців. 

Особливу увагу привертають документи фонду Карасубазарської міської думи
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(ф. 169) про активну торгівлю османських євреїв вже на початку XIX ст. [313; 

315; 361-364].

У фонді Управління головного командира Чорноморського флоту і портів 

Чорного моря (ф. 243) Російського державного архіву Військово-морського 

флоту збереглися відомості про участь купців-євреїв, у тому числі й іноземного 

походження, у яосикзчдйй; лісоматеріалів, виробів із дерева та провіанту для 

Чорноморського флоту в Херсоні та Миколаєві [1131-1135]. Відомості про 

яїбрябм, яосизячдййя й еїбхуям містяться також у ДАОО, ДАМО та РДІА [513; 

581; 752; 943; 944; 1171].

Матеріали яерееїркм ярдеыльйосии еебеййя тиорз/ел; в Одесі (ф. 4 ДАОО) є 

важливим джерелом інформації про одеських підприємців, зокрема тих 

іноземців, хто не оголошував капітали [608; 732-734; 762; 764; 804; 808; 810; 

823; 825; 833; 836; 851]. Серед цих документів міститься також інформація про 

володіння крамницями, погребами тощо. Відомості про економічну діяльність 

іноземнопідданих євреїв можна також знайти переважно в ДАОО у бояуд%ейямхх 

яро ояо&михуедйия [489; 737; 738; 740; 746; 756] та у сямскдх изорзоезре [717; 

746; 749; 1206]. Особливо цінну інформацію про діяльність австрійських 

купців-євреїв в Одесі можна отримати зі списків іноземних торговців і банкірів, 

складених у 1831 р. [769].

У фондах Одеської міської думи (ДАОО, ф. 4, on. 1а) та 

Єлисаветградської ремісничої управи (ДАКО, ф. 359) зберігаються списки 

ремісників, які дозволяють встановити інформацію про діяльність іноземних 

євреїв-ремісників Одеси і Єлисаветграда [381; 747; 760; 763]. Важливу 

інформацію про заняття іноземних вихідців, які до середини XIX ст. стали 

одеськими міщанами й купцями, подано у ждизбрйзллх розбору одеських єбрезе 

1852 р., що зберігаються у фонді Одеської Міської Думи (ДАОО, ф. 4, оп. 107 

за 1852 і 1853 рр.) [884-896].

Джерелами відомостей про жебмчру бїяльййляь євреїв іноземного 

походження є списки лікарів, матеріали про призначення медиків на лікарські 

посади, нагороди за сумлінну службу, формулярні списки лікарів, що містяться
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у ф. 1 (Канцелярія херсонського цивільного губернатора) та ф .300 (Херсонська 

палата державного майна) ДАХО, ф. 2 on. 1 ДАОО та у ф. 230 і 133 

(Миколаївське чоловіче комерційне восьмикласне училище ім. статс-секретаря 

графа С.Ю. Вігге) ДАМО [385; 474; 491; 584; 590; 591; 593; 596; 1089; 1124]. 

Видання «Российский медицинский список», «Медицинский указатель города 

Одессы», «Новороссийский адрес-календарь» та «Адрес-календарь Одесского 

градоначальства» допомагають встановити відомості про медичну та юридичну 

діяльність євреїв іноземного походження [82-86; 95-133].

Збереглися ойл/ху ggpefe, зокрема іноземнопідданих, у другій

половині XIX ст. Найважливіші серед них -  списки євреїв-іноземців, що 

мешкали у 1881 р. у містах та повітах тимчасового Одеського генерал- 

губернаторства (без Одеси), які знаходяться у фонді Управління тимчасового 

одеського генерал-губернатора (ДАОО, ф. 5). Вони містять підданство, рік 

приїзду, рід занять, майновий стан, відомості про благонадійність і судимість 

[932]. У ДАМО зберігаються списки миколаївських євреїв 1859, 1881 і 1883 рр. 

[402; 502; 514], списки євреїв, що проживали в Миколаєві в 1875 р. без 

паспортів [499], списки євреїв-іноземців, що проживали в Миколаєві в 1881, 

1887 і 1890 роках [439; 471; 501; 509]. У Національному архіві республіки 

Молдова збереглися списки євреїв-іноземців, зокрема Кишинева і першої 

ділянки Аккерманського повіту [1119; 1213].

Одним із найважливіших джерел персональної інформації про євреїв- 

іноземців є їхні ядсяорящ б/леизм ; У паспортному столі Канцелярії

одеського градоначальника (ДАОО, ф. 2, оп. 6) містяться паспорти і свідоцтва 

про дозвіл на виїзд за кордон за період 1808-1840 та 1860-1863 рр., які 

допомагають встановити походження одеських євреїв, час їхнього прибуття до 

Російської імперії, а інколи -  склад їхніх сімей і рід занять [619-693; 695; 697; 

702]. Паспорти іноземців знайдені також у деяких інших фондах ДАОО, 

наприклад, фонді Канцелярії одеського поліцмейстера [1076]. Свідоцтва на 

право торгівлі містяться у ф. 2, on. 1, ф. 4 і ф. 17 ДАОО [727; 807; 972, арк. 7]. У 

ДА АРК зберігаються білети, які євреї здобували у першій третині XIX ст.,
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зо
серед них зустрічаються документи тих іноземних євреїв, що постійно 

проживали в Херсонській губернії [314; 316-322; 326; 356]. У фонді Канцелярії 

Миколаївського військового губернатора (ДАМО, ф. 230) виявлено унікальний 

за інформативністю комплекс білетів і свідоцтв, що видавалися іноземцям у 

Миколаєві протягом кількох десятиліть з 1858 р. до кінця 1880-х рр. Вони 

дозволяють встановити, де і коли народилися євреї, звідки й коли прибули до 

Миколаєва, рід занять, склад сімей, вміння писати [399; 401; 403; 404; 408-410; 

414-416; 418-421; 423-428; 431; 435-437; 440; 442; 446-454; 456; 460-463; 465; 

467; 470; 494-498].

Персональну інформацію про сім'ї євреїв-іноземців, що проживали в 

Одесі, Миколаєві, Єлисаветграді, Херсоні, Бериславі, Очакові, Балті, можна 

зібрати у меятрмчммх химиях, що містяться у фондах Одеського міського 

рабинату (ДАОО, ф. 39), Балтського міського рабинату (ДАОО, ф. 920), 

Очаківської міської думи (ДАМО, ф. 224), Єврейської синагоги м. Очакова 

(ДАМО, ф. 395), у Колекції метричних книг установ релігійних культів, що 

існували на території Миколаївської області (ДАМО, ф. 484), Херсонського 

рабину (ДАХО, ф. 113), Бериславського рабину (ДАХО, ф. 124), 

Єлисаветградської синагоги (ДАКО, ф. 185) і Єлисаветградського єврейського 

кагалу (ДДКО, ф. 460) [371-380; 384; 392; 522-559; 927; 999-1046; 1083-1088; 

1100-1114]. Окремо слід відзначити метричні книги синагог Львова та Відня, 

що стали доступними завдяки інтернет-проекту familisearch.org. Встановлено, 

що багато австрійських євреїв реєстрували шлюби і навіть дітей, народжених в 

Одесі, на батьківщині в Австро-Угорщині.

Рееїзью реєстри та документи подібної структури (зокрема рекрутські та 

окладні книги) містять інформацію про склад сімей євреїв, а іноді їхнє 

підданство і час зарахування до єврейських громад Херсонської губернії. Вони 

зберігаються у ДАКО [368], ДАМО [515-517], ДАОО [716; 744; 753; 775; 778- 

783; 785-787; 794; 797; 821; 822; 777; 980] та ДАХО [1095, арк. 67-81, 183- 

188 зв.; 1096, арк. 378 зв.-393, 1159-1165; 1097; 1098]. У матеріалах перепису 

чоловіків-євреїв Миколаєва 1874 р. знайдено відомості про євреїв-іноземців та



їхніх синів із зазначенням роду занять [411]. Багато з євреїв, приписаних до 

єврейської громади Ізмаїла, які проживали в Одесі, Херсоні та інших населених 

пунктах Херсонської губернії, після передачі Ізмаїльського повіту в 1856 р. 

Молдавському князівству здобули в Російській імперії статус

молдавськопідданих [1211; 1212]. Листи Всеросійського перепису населення 

1897 р. дозволяють встановити найважливіші персональні дані про 

іноземнопідданих євреїв, що мешкали у той час в Одесі: підданство, склад сім'ї, 

рік і місце народження, віросповідання, освіта, рідна мова, професія [704-710].

Матеріали розаля&е скоєних євреями-іноземцями,

зокрема випадків торгівлі жінками, проживання без документів або за чужими 

паспортами, а також зловживань чиновників, пов'язаних з євреями-іноземцями, 

містяться в ДАОО у фондах Канцелярії новоросійського і бессарабського 

генерал-губернатора (ф. 1) і Канцелярії одеського градоначальника (ф. 2) [560; 

568; 572; 578; 580; 601-603; 606; 607; 609-618; 694; 698; 700; 701; 703], в ДАМО 

у фондах Канцелярії Миколаївського військового губернатора (ф. 230) і 

Миколаївської міської поліції (ф. 231) [405; 412; 417; 432; 443; 458; 480; 488; 

492; 493; 505; 506] та РДІА [1168]. Зазвичай злочинців висилали з країни, що 

знайшло відображення в архівних документах. Особливий різновид 

правопорушень становила участь у революційному русі. У ДАРФ зберігаються 

перлюстроване листування та поліцейські донесення про іноземнопідданих 

євреїв, які в другій половині XIX ст. підозрювалися у революційній діяльності 

[264; 265; 306-308; 310; 311]. У ДАОО містяться документи про висилку за це з 

країни деяких євреїв-іноземців [600; 937]. На початку XIX ст. поширеними 

видами правопорушень були бродяжництво і приїзд до країни без документів, 

за що особи потрапляли на фортечні роботи. Фонд Департаменту поліції МВС 

(ф. 1286) РДІА містить відомості про звільнення арештантів від фортечних 

робіт [1198; 1200]. Збереглись у ДАМО відомості про осіб, яким заборонялось 

приїжджати до Російської імперії (серед інших вказані іноземнопіддані євреї) 

[389; 479; 510].
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Дмрокм єврейських громад містяться в ДАОО, ДАМО, ДАКО серед 

матеріалів комісій із прав іноземних євреїв, в документах про прирахування 

євреїв до податних станів тощо. Ці вироки є джерелом відомостей про уміння 

євреїв писати свої ім'я та прізвище (російськими, німецькими або єврейськими 

літерами) і демонструють участь іноземних вихідців у громадських справах. 

Виявлено вирок молитовної громади майбутньої Бродської синагоги із 

підписами 100 її засновників, який проливає світло на імена ідеологів 

синагогальної реформи [365; 520, арк. 114 зв.-115 зв.; 562; 569; 725, арк. 2-2 зв.; 

741, арк. 13-16; 765, арк. 3; 768; 830, арк. 13-15 зв., 26-26 зв.; 834, арк. 109-117; 

858, арк. 99-100; 859; 860, арк. 48-48 зв ].

Документи про емборм на різні посади не лише висвітлюють участь 

окремих представників євреїв-іноземців у громадському житті одеського 

єврейства, але й дозволяють судити про рівень грамотності єврейського 

населення Одеси, оскільки часто містять власноручні підписи євреїв-виборців 

[724; 741; 750; 788; 805; 806; 816; 834; 878; 898; 902; 903; 911; 916; 920; 926; 

928; 957; 958]. Деякі дані про суспільну діяльність євреїв іноземного 

походження знаходяться у виборчих документах миколаївської єврейської 

громади і матеріалах виборів до Державної Думи у 1907 р. [391; 466; 391]. 

Інформація щодо участі у виборах одеських мешканців, зокрема євреїв 

іноземного походження, друкувалася також у газеті «Одесский вестник» і в 

додатку до «Вестника Одесского градоначальства» [135; 223].

Джерелом інформації про осеїизу євреїв-іноземців півдня України є 

відомості про єврейських діячів освіти, що приїхали до Одеси з-за кордону, 

особові справи та списки учнів, гімназистів і студентів навчальних закладів, що 

виявлені переважно в ДАОО у фондах Канцелярії попечителя Одеського 

учбового округу (ф. 42), Рішельєвського ліцею (ф. 44), Новоросійського 

університету (ф. 45), Одеського реального училища Святого Павла (ф. 52), 

Одеського ремісничого училища товариства «Труд» (ф. 108) і Одеських вищих 

жіночих курсів (ф. 334), а також Миколаївського казенного двохкласного 

початкового єврейського чоловічого училища (ДАМО, ф. 129) [385; 500; 565;
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585; 800; 1047-1052; 1055-1062; 1064-1066; 1068-1070; 1072-1075; 1077-1079]. У 

фонді Одеської міської думи (ф. 4) зберігаються прохання про видачу свідоцтв 

про звільнення з одеської єврейської громади для вступу у навчальні заклади 

[837; 838; 843-847] і документи іноземних вихідців, які одержали дипломи 

університетів [905; 918; 919; 923-925]. Важливим джерелом інформації про хід 

реформи освіти в Одесі є справа про відкриття Одеського єврейського училища 

в 1826 р. [569]. Дані про навчальний процес, імена учнів та випускників можна 

знайти у багатьох опублікованих історичних нарисах навчальних закладів, а 

також у спеціальних виданнях списків студентів Новоросійського та інших 

університетів [42; 43; 64-67; 71-77; 139-192; 1240; 1248; 1261; 1268; 1269; 1273- 

1278; 1288; 1291]. Повідомлення про іспити в Одеському єврейському училищі, 

Рішельєвському ліцеї тощо публікувалися на сторінках газети «Одесский 

вестник» [208-210].

Участь бродських євреїв у синагогальній реформі в ролі як її 

прихильників, так і опонентів, хід проведення реформи можна простежити за 

різними мяязершляжм омських СММЛ202. Фінансова документація про 

пожертвування парафіян дозволяє визначити приналежність євреїв до того чи 

іншого молитовного товариства та припустити їхнє ставлення до реформи. 

Окрім того, відомості про постійних парафіян синагог та молитовних будинків 

кінця XIX -  початку XX ст. надають інформацію про заняття іноземних євреїв 

[566; 567; 571; 577; 594; 598; 874; 875; 877; 880-883; 958].

В яро євреїв на різні потреби і в зляобмилх

на користь релігійних та навчальних закладів відображена доброчинна 

діяльність євреїв-іноземців, а також австрійських вихідців, які прийняли 

російське підданство [597; 929; 946; 956; 959-970; 1063]. У пресі XIX ст. 

регулярно розміщувалися списки жертводавців на ті чи інші потреби, в них 

зазвичай зустрічалися прізвища іноземних євреїв. Подібні списки благодійників 

можна знайти в опублікованих звітах про діяльність навчальних закладів [43; 

64-67; 71-77; 227].
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Матеріали про надання окремим іноземним вихідцям та їхнім нащадкам 

сязлязусу почесного 2рамж)ямсязбй містяться в ДАОО у фондах

Канцелярії одеського градоначальника (ф. 2) і Одеської Міської Думи (ф. 4) 

[584; 585; 855]. В РДІА зберігаються справи про дарування дворянства за 

особливі заслуги австрійському вихідцю лікарю CM  Моргулієсу [1204; 1205].

Фонд Херсонської палати цивільного суду ДАХО (ф. 191) містить дані 

про куума/м й жлймя язи яозмкм, в котрих брали

участь іноземнопіддані євреї, що проживали в різних населених пунктах 

Херсонської губернії [1115; 1116; 1118-1120]. У фонді Одеського комерційного 

суду (ф. 18) ДАОО є справи про су<)об; між одеськими комерсантами,

в яких розповідається про економічну діяльність іноземних євреїв та їхнє 

матеріальне становище [986-998]. Окремі судові документи є також у ДАМО 

[433].

Різноманітні збйимї ждязерйзлм публікувалися у спеціальних виданнях або 

періодичній пресі, а також містяться в архівних документах. Щорічно газета 

«Одесский вестник» публікувала звіти про хід закордонної торгівлі у 

попередньому році; звіти про транзитну торгівлю публікувалися в 

«Коммерческой газете». В них можна знайти відомості про участь іноземних 

вихідців-євреїв у великій одеській торгівлі. Дані щодо дрібної торгівлі 

містяться у звіті одеської міської торговельної поліції. Одеський комітет 

торгівлі й мануфактур щорічно звітував про розвиток фабрично-заводської 

промисловості, імпортну та експортну торгівлю, зокрема про промислову та 

торговельну діяльність іноземних євреїв. Інформацію про навчання дітей 

євреїв-іноземців надають звіти учбових закладів. Всепідданіші звіти місцевої 

влади яскраво демонструють стан губерній [41-77; 214; 220-222; 228; 229; 393; 

511; 512; 588; 882; 930].

Ще однією групою джерел є стяйятситчм; представлені

відомостями про Херсонську губернію, зібраними офіцерами Генерального 

Штабу Російської імперії та опублікованими у 1863 р., матеріалами для оцінки 

земель Херсонської губернії другої половини 1880-х рр. і виданням Першого
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загального перепису населення Російської імперії 1897 р., які серед іншого 

містять інформацію про склад населення губернії, зокрема статистичні 

відомості про іноземців, які мешкали в Одесі, Єлисаветградському та 

Олександрійському повітах [78-81]. Статистичні матеріали щодо євреїв- 

іноземців виявлені в архівних документах, зокрема у матеріалах комісії з 

єврейського питання (ДАОО, ф. 2 і ф. 5), які частково опубліковані 

М. Поліщуком [588; 604; 932; 1320, с. 319-321]. Окрім даних, що мають 

безпосереднє відношення до євреїв-іноземців, у ДАОО та РДІА зберігаються 

загальні статистичні відомості про євреїв та іноземців Херсонської губернії, що 

допомагають визначити місце іноземних євреїв у єврейському населенні 

губернії [712-715; 1169]. Важливими є статистичні дані, зібрані

А. Скальковським, які містяться у його особовому фонді в архіві Санкт- 

Петербурзького філіалу Інституту російської історії Російської академії наук 

[263].

Окремою групою історичних джерел про євреїв-іноземців є 

иресл. Повідомлення про тих, хто виїжджав із Одеси за кордон, зокрема 

прізвища та імена великої кількості іноземнопідданих євреїв, публікувалися у 

кожному випуску газети «Одесский вестник» у 1832-1862 рр. Чимала кількість 

євреїв-іноземців перебували в Російській імперії лише певний проміжок часу, а 

потім поверталися на батьківщину, не залишивши слідів у архівних 

документах. Вказані повідомлення дозволяють приблизно оцінити чисельність 

євреїв-іноземців, які приїжджали в 1830-1850-х рр. на тимчасове або постійне 

проживання до Херсонської губернії, і встановити їхні імена. Серед газетних 

оголошень можна знайти казенні повідомлення про виклики євреїв-іноземців до 

міської поліції для здобуття документів, про дозвіл у 1831 р. прийняти 

російське підданство і зарахуватися до купецтва або міщанства завдяки 

клопотанню генерала-губернатора М.С. Воронцова. Оголошення про товари і 

послуги, які пропонували іноземнопіддані євреї зі сторінок місцевих газет, 

розповідають про їхню професійну діяльність [212; 217; 218; 224].
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Наративні джерела відіграють значну роль у встановленні історичного 

тла перебування й діяльності євреїв-іноземців у Північному Причорномор'ї. 

Англійський мандрівник Р. Лайєлл, розповідаючи в 1825 р. про свої враження 

від поїздки на південь Російської імперії, згадує близько 300 сімей євреїв, що 

переселилися до Одеси в перші десятиліття її існування головним чином з 

Галичини [244, с. 162]. З роботи неясні ні джерела цих даних, ні ступінь 

достовірності інформації та неупередженості автора щодо євреїв, але саме на ці 

відомості спираються багато сучасних істориків, говорячи про переїзд до Одеси 

бродських євреїв (зокрема С. Ципперштейн та П. Герлігі). Цінними є також 

некрологи та біографічні нариси, серед яких автобіографія М. Дрея [238], 

біографічний нарис С. Пінскера [232], некрологи Н. Бернштейна, І. Дрея, 

3. Ліхтенштадта, Л. Пінскера, відомості про М. Швехвеля -  австрійського 

предка І. Бабеля [231, с. 21-28; 234; 237; 241; 243] і спогади про своїх предків 

відомого одеського дослідника С. Борового та ін. [233; 239]. Відомості щодо 

видатних одеських євреїв іноземного походження можна одержати з епітафій, 

опублікованих у збірці надгробних написів на перших єврейських кладовищах 

Одеси [206].

Отже, різноманітні опубліковані та неопубліковані джерела дозволяють 

відновити історичні події, пов'язані з переселенням і перебуванням у 

Херсонській губернії іноземних євреїв, та зібрати дані, достатні для проведення 

статистичного аналізу їхніх соціальних та економічних характеристик.

1.3. Теоретико-методологічна основа та методи дослідження

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять принципи 

історизму й об'єктивності, системного, комплексного, багатофакторного 

підходів до аналізу історичних явищ, що складають предмет даного 

дослідження.

Принцип історизму, який потребує розгляду всіх історичних фактів, 

явищ, подій у їхньому розвитку, у відповідності до конкретно-історичних
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обставин, дозволив простежити і дати оцінку тим історичним процесам, що 

відбувалися на півдні України з кінця XVIII і до початку XX ст. Цей принцип 

допоміг відобразити історію переселення й перебування євреїв-іноземців у 

Херсонській губернії як процесу, в ході якого з плином часу його компоненти 

розвивалися в сукупності зв'язків і взаємозалежностей та мали закономірну 

динаміку.

Принцип об'єктивності, що передбачає опору на факти в їхньому 

справжньому змісті, без перекручування і підробки під схему, дав змогу 

критично обміркувати існуючі джерела, виділити об'єктивну інформацію щодо 

конкретних явищ та подій, незалежно від їхньої інтерпретації авторами джерел, 

які могли представляти їх у відповідності до політичних, ідеологічних та інших 

потреб сучасності. Так, вдалось відкоригувати невірне трактування чисельності 

й професійного складу євреїв-іноземців у офіційних документах кінця XIX ст. в 

Одесі та Миколаєві й на основі своїх розрахунків розкрити об'єктивну картину.

Авторка намагалась подолати стереотип, який існує в науковій літературі, 

зокрема в роботі С. Ципперштейна, про те, що австрійські вихідці-євреї були 

найзаможнішою й найвпливовішою частиною єврейської громади Одеси вже у 

третьому десятилітті XIX ст. Керуючись принципом об'єктивності, авторка 

обґрунтувала факт перебільшеності такої оцінки.

Методологічний принцип системного підходу, що вимагає від дослідника 

будь-який предмет історичного вивчення розглядати у зв'язку всіх його 

елементів та в його зовнішніх зв'язках, дозволив проаналізувати різноманітні 

аспекти перебування іноземних євреїв на південноукраїнській території як 

підсистеми функціонування двох систем: єврейства взагалі та іноземців. 

Завдяки системному підходу визначено місце євреїв іноземного походження в 

соціальній структурі єврейського населення півдня України наприкінці XVIII -  

на початку XX ст. й розкрито їхній внесок у розвиток регіону.

Використання принципів комплексного та багатофакторного підходів до 

вивчення історичних явищ дало змогу всебічно розглянути різні аспекти 

діяльності євреїв-іноземців у Північному Причорномор'ї в комплексі, виявити
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численні (як позитивні, так і негативні) чинники впливу на її показники й 

характеристики протягом досліджуваного періоду в залежності від історичного 

тла.

Викладення всього матеріалу дисертації підпорядковано проблемно- 

хронологічному принципу: висвітлення подій, явищ, фактів здійснювалося на 

основі розглянутих методологічних принципів у проблемно-хронологічній 

послідовності. Усі аспекти перебування євреїв-іноземців на півдні України 

розглядалися протягом двох великих періодів: кінець XVIII -  середина XIX ст. і 

друга половина XIX ст. -  початок XX ст., кожний з яких мав свою специфіку.

В процесі досягнення мети і реалізації конкретних завдань 

дисертаційного дослідження авторка використала комплекс різноманітних 

методів наукового пізнання -  загальнонаукових, спеціально-історичних та 

міждисциплінарних.

Серед загальнонаукових методів виділено такі, як емпіричний, аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, порівняння, узагальнення тощо. Аналіз джерел 

здійснювався на основі емпіричного методу. Звернення до аналізу дозволило 

розчленувати предмет дослідження на складові частини, виявити його 

структуру, пізнати особливості кожного елементу, відокремити суттєве від 

несуттєвого, складне звести до простого. Для з'єднання окремих компонентів 

розчленованого в процесі аналізу об'єкта дослідження, для встановлення їхніх 

зв'язків авторка звернулася до методу синтезу. Єдність аналізу і синтезу 

забезпечила можливість адекватного пізнання досліджуваного об'єкта -  

іноземних вихідців-євреїв на півдні України в історичному інтервалі з кінця 

XVIII і до початку XX ст.

Особливою мірою в дисертації використано таку форму аналізу, як 

класифікація досліджуваних явищ, поділ їх на окремі групи. Так, протягом 

вивчення різних аспектів життя й діяльності євреїв-іноземців здійснювався 

розподіл всього єврейства Херсонської губернії на окремі групи: євреїв- 

вихідців із російських губерній та іноземних вихідців-євреїв; останні 

розподілялися на іноземнопідданих євреїв та тих, хто прийняли російське
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підданство. Євреї іноземного походження та євреї-вихідці з російських 

губерній за показниками освіченості та акультурації поділені в дослідженні на 

групи традиціоналістів і прибічників реформ. Іноземні євреї класифікувалися 

також за показником часу приїзду до Херсонської губернії. Аналіз 

історіографічного доробку теж здійснювався на основі звернення до методу 

класифікації: наукові джерела розглядалися за хронологічними та тематичними 

критеріями.

Широко використано метод порівняння, за допомогою якого 

здійснювалось зіставлення явищ із метою встановлення схожостей або 

відмінностей між ними, знаходження такого спільного, що може бути 

властивим для них. На основі цього методу можливо робити узагальнення, 

виявляти закономірності. Наприклад, аналізувалися правові обмеження щодо 

євреїв-іноземців у порівнянні з іншими соціальними групами (євреями 

російськопідданими, неєвреями-іноземцями), зіставлялися характеристики 

досліджуваних груп у різні історичні періоди: чисельність і питома вага, 

професійний склад, рівень грамотності, розмір купецьких капіталів, ставлення 

до реформ та участь у них тощо. Особливості іноземних євреїв й 

закономірності щодо окремих аспектів їхнього життя розглянуто на основі 

порівняння Херсонської губернії з іншими (Бессарабською, Подільською і 

Таврійською).

Всі використані загальнонаукові методи дослідження можуть 

розглядатися одночасно і як спеціально-історичні. Історико-типологічний 

метод дослідження застосовано автором при аналізі історіографічного доробку, 

узагальненні джерельної бази, визначенні на підставі комплексних критеріїв 

основних етапів перебування іноземних євреїв на півдні України, виділенні 

серед них окремих груп. Порівняльно-історичний метод дозволив авторці у 

просторі й часі охарактеризувати демографічні особливості євреїв-іноземців, 

їхній правовий статус, оцінити внесок у розвиток південноукраїнського регіону 

-  все те, що було властиве для них, у порівнянні з іншими етнічними й 

соціальними групами. Застосовано такі спеціальні методи, як дескриптивний,
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біографічний та просопографічний, що надало дослідженню рис конкретності й 

дозволило всебічно описати такі історичні процеси, як переселення галицьких 

євреїв до Херсонської губернії, зміна правового становища іноземних євреїв 

протягом досліджуваного часу, висилка їх із Російської імперії, крос-культурна 

адаптація євреїв, їхня участь у реформі освіти та багато інших. За допомогою 

біографічного і просопографічного методів зроблено спробу визначити роль 

окремих особистостей, які мали особливе значення для життя єврейської 

громади причорноморських міст, а також для Херсонської губернії і навіть для 

всієї країни.

Реалізація завдань дисертаційної роботи була б неможливою без 

використання міждисциплінарного статистичного методу, завдяки якому 

проаналізовано і систематизовано кількісні показники досліджуваних явищ, 

обґрунтовано висновки щодо всіх аспектів перебування іноземних євреїв на 

південноукраїнських теренах кінця XVIII -  початку XX ст.

Отже, через брак досліджень об'єкту дисертації «євреї-іноземці» 

розглядається історіографія щодо євреїв взагалі та іноземців у Російській 

імперії. Протягом дореволюційного періоду найважливіші дослідження, які 

торкалися євреїв-іноземців, присвячені аналізу законодавства. Іншими 

проблемами, які розглядали дослідники того часу, були розвиток світської 

освіти євреїв та окремі аспекти їхньої економічної діяльності. Протягом 

«короткого» XX ст. значних результатів досягли закордонні вчені. 

Найважливішою стала робота С. Ципперштейна, що була спрямована на аналіз 

культурної трансформації одеського єврейства. Найбільш плідним часом у 

вивченні історії євреїв півдня України став період з 1990-х років, який 

характеризується розширенням можливостей доступу до архівних документів і 

неупередженістю висновків. За останні десятиліття опубліковано чимало 

досліджень з історії південноукраїнського регіону як вітчизняних, так і 

закордонних вчених. Лише деякі з них торкалися окремих аспектів, пов'язаних 

з іноземними вихідцями-євреями, тому об'єкт «євреї-іноземці» залишився
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недостатньо вивченим і потребує всебічного дослідження із залученням 

значного масиву архівних документів.

Дисертація ґрунтується на опублікованих та архівних джерелах -  як тих, 

що мають безпосереднє відношення до іноземнопідданих євреїв, так і 

загального характеру. Саме введення до наукового обігу нових архівних 

документів надало можливості авторці виконати поставлені завдання 

дослідження.

Комплексне застосування загальнонаукових, спеціально-історичних і 

міждисциплінарного статистичного методів наукового пізнання дозволило 

опанувати літературу та джерела з поставленої проблеми, всебічно 

проаналізувати, систематизувати та узагальнити наявний матеріал.
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РОЗДІЛ 2

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЄВРЕЇВ-ІНОЗЕМЦІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

НАПРИКІНЦІ XVIII -  НА ПОЧАТКУ XX СТ.

У другій половині XVIII ст. Російській імперії вдалося встановити свою 

владу на території Північного Причорномор'я. Важливою особливістю цього 

регіону стала надзвичайна родючість чорноземних степів, що відкривало 

величезні перспективи для розвитку землеробства і скотарства. А близькість 

моря створювала можливість ефективної торгівлі з європейськими 

країнами. Постало важливе завдання -  заселити цю нову територію. Великі 

очікування імператриця Катерина II накладала на іноземну колонізацію. 

Спеціальним маніфестом (1763 р.) вона закликала селитися у степових районах 

колоністів із-за кордону. Переселенцям обіцялося багато пільг, серед яких 

звільнення від сплати податків на 10 років і довічно від служби в армії, 

допомога на обзаведення, свобода релігії тощо. Разом з іншими, в останній 

третині XVIII ст. з'явилися на півдні України іноземнопіддані євреї. Згідно 

розпорядженню імператриці 1769 р., всіх, хто бажав оселитися у 

Новоросійському краї, варто було пропускати через кордон, не питаючи ні 

паспорта, ні віри, ні національності [1272; 1283, с. 67-68; 1368, с. 31-32]. Один 

за одним з'явилися на новій території міста Херсон, Миколаїв та Одеса. 

Заохочуючи розвиток торгівлі в чорноморських портах, російський уряд 

проводив політику, надзвичайно ліберальну для тієї епохи. Було знижено 

податки на ввіз і вивіз товарів через ці порти. Одеса згодом отримала статус 

порто-франко. Ті, хто побудував будинки, фабрики, крамниці в нових 

причорноморських містах, здобули податкові пільги [1388, с. 36-37]. Генерал- 

губернатори Новоросійського краю герцог А. Рішельє і граф М. Воронцов 

всіляко залучали сюди іноземців. Вважається, що саме вони відіграли велику 

роль у переселенні австрійських євреїв на південь України [1368].



2.1. Причини переселення іноземних євреїв наприкінці XVIII -  на 

початку XIX ст.

Як пише Я. Грицак, у XIX ст. австрійська Галичина була таким місцем, де 

ані велика територія, ані природні ресурси не трансформувалися у суспільне 

багатство -  протягом багатьох десятиліть вона була втіленням відсталості. Ті, 

хто хотів для себе і своїх родин хоч трохи заможного життя, мусив виїхати 

звідти [1249, с. 27-28].

Наприкінці XVIII ст. євреї становили 3,1 % населення Галичини і 8,7 % 

населення її східної частини. Третина їх жила у селах. Євреї складали одну з 

основних етнічних груп міського населення провінції. Кілька міст -  Броди, 

Белз, Бучач, Рогатин, Перемишляни, Делятин і Сокаль -  були майже цілковито 

єврейськими. В інших містах євреї становили близько третини жителів, 

працюючи здебільшого у торгівлі та в промисловості. На початку XIX ст. Львів, 

Броди, Тернопіль, Станіславів за укладом життя почали наближатися до міст 

капіталістичного типу. Броди перетворились на важливий транзитний пункт, 

найбільший центр міжнародної торгівлі на південному сході Європи. У 1779 р. 

місто отримало привілей вільного торгового міста, яке могло безмитно 

торгувати у межах Австрійської і Російської імперій та інших країн. У період 

дії цього привілею (до 1880 р.) Броди швидко зростали: у середині 1780-х рр. 

тут налічувалося близько 11 тис., а в 1820 р. -  18,5 тис. осіб, переважно євреїв, 

багато з яких приїхали до міста з усіх кінців провінції. Проте більшість 

галицьких міст не вкладались у тогочасне поняття про місто за культурним і 

професійним рівнем мешканців. Основний контингент становили селяни, дрібні 

торговці, ремісники. Типовим прикладом можуть бути міста Жовківської 

округи: Белз, Жовква, Любачів, Сокаль. Промисловість у цих містах і містечках 

ледь животіла, торгівля мала переважно ярмарковий характер, а купівельна 

спроможність міщанства залишалася дуже низькою [1266, с. 575-578; 1360, с. 

68-70].

43



До загальних проблем соціально-економічного стану галицького 

населення того часу додавалися важкі реформи щодо євреїв, котрі проводив 

австрійський уряд. Невдовзі після того, як у 1772 р. внаслідок першого 

розподілу Речі Посполитої Галичина перейшла під владу Австрійської імперії, 

сума податків на євреїв у провінції збільшилась у 3-4 рази в порівнянні з 

попереднім (польським) періодом. З'явилися нові види податків, зокрема 

податок на шлюб. Пізніше кількість податків та їхній розмір ще більш зросли. 

Було введено штраф за жебрацтво, і тисячі жебраків були вигнані з країни до 

Польщі. Євреїв виселили з сіл, їм заборонили орендувати маєтки і млини. 

Запровадили деякі професійні обмеження. Почалося стрімке зубожіння 

єврейського населення Галичини. Були встановлені обов'язкова служба в армії 

для євреїв, а також деякі культурні й релігійні обмеження -  заборонялося, 

наприклад, друкувати молитовники та інші богослужбові книги в оригіналі без 

німецького перекладу [1218; 1264, с. 332; 1360, с. 734-78].

На початку XIX ст. на тлі погіршення загальних політико-економічних 

умов (австрійське державне банкрутство, падіння вартості гульдену на 20 %, 

подорожчання хлібу в п'ять разів у 1804-1805 рр.) становище євреїв Галичини 

стало ще важчим. Вони мали можливість займатися лише торгівлею, ремеслом 

та грошово-кредитними операціями, проте доступ в цехи й гільдії для них був 

закритий. Відсутність свободи промислів у містах і селах паралізувала 

економічну діяльність євреїв. Зростала їхня жахлива бідність [249; 1360, с. 77- 

78].

Вже з кінця XVIII ст. загальне зубожіння спровокувало масовий відтік 

євреїв із Галичини [1218; 1310; 1332; 1360, с. 73-74]. Наприклад,

австрійськопідданий єврей Лейба Нейман з галицького Ярослава у 1808 р. 

пояснював бажання переселитися на південь України до сільськогосподарської 

колонії неможливістю прогодувати в Галичині своє сімейство [945, арк. 1].

Російська імперія виявилася для галицьких євреїв територіально 

близькою і досить привабливою. У той час рекрутська повинність для 

російських євреїв замінювалася сплатою грошової суми, а від іноземців до
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прийняття підданства навіть і цього не вимагалося. А в Галичині з 1804 р. євреї 

змушені були брати участь у воєнних діях, що суперечило їхній релігії. Багато 

галицьких євреїв тікали від війни і розорення, яке вони зазнали з 1809 р. від 

окупаційних військ [1202, арк. 4-5; 1264, с. 178].

Слід підкреслити, що євреї тікали з Галичини не лише цілеспрямовано до 

Російської імперії. Як показують архівні документи, багато з них у 1770-х- 

1780-х роках переселилися до Речі Посполитої або в османські володіння, 

зокрема у місто Бендери, а згодом опинилися в Російській імперії внаслідок 

колонізації цих територій. Чимало було й таких, хто спочатку осів у 

Молдавському князівстві, а у 1790-х рр. і пізніше перебрався на територію 

майбутнього Тираспольського повіту [1095, арк. 67-81].

На початку XIX ст. важливими чинниками, що сприяли переселенню 

євреїв із Галичини саме у Північне Причорномор'я, стали швидке зростання 

портових міст, потреба там у робочих руках, успішний розвиток торгівлі, 

особливо транзиту сухопутним маршрутом Одеса-Броди, в результаті чого 

велика кількість галицьких купців перенесли свої контори до Одеси й привезли 

з собою прикажчиків, бухгалтерів і прислугу [1245, с. 183-184; 1310; 1368, 

с. 49-50]. Ч. Кінг вказує на ще один чинник, який сприяв оселенню євреїв у 

Одесі: ліберальність соціального середовища, толерантність мешканців до 

іудеїв [1282, с. 100].

Слід звернути увагу на особливу привабливість для євреїв портових міст 

Херсонської губернії. В інших містах губернії на початку XIX ст. спостерігався 

навіть відтік єврейського населення. Так, згідно із нашими підрахунками, серед 

міщан-євреїв міста Дубоссари за ревізією 1811 р. значилося 393 чоловіки, а у 

1816 р. зареєстровано лише 259, ще 111 чоловіків-євреїв були в бігах або у 

невідомому відлученні [1096, арк. 224 зв.-269]. Частина з них опинилася в 

Одесі.

Вказані чинники приваблювали не лише австрійських євреїв. У пошуках 

кращого життя до південноукраїнського регіону у той час переселялися також 

євреї з інших країн (Прусського королівства, Османської імперії, князівства
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Молдавії тощо), проте їхня невелика кількість не дозволяє говорити про 

наявність специфічних чинників для міграції з цих країн. З кінця XVIII ст. до 

міст Північного Причорномор'я переселялося, поряд з іноземцями, багато 

євреїв з інших регіонів Російської імперії, де була велика щільність і низький 

рівень добробуту єврейського населення. У 1815 р. до потоку внутрішніх 

мігрантів додалися євреї губерній Царства Польського.

Таким чином, галицькі євреї мігрували до південноукраїнських територій 

наприкінці XVIII -  на початку XIX ст. переважно через важке правове й 

економічне становище в Галичині. Разом з ними з-за кордону приїхали також 

євреї з інших країн. Всі вони шукали кращого життя в регіоні, що швидко 

розвивався, потребував багато робочих рук й надавав купцям можливість 

ведення ефективної комерційної діяльності.

2.2. Правове становище іноземнопідданих євреїв півдня України 

наприкінці XVIII -  у середині XIX ст.

Першими в 1770-х рр. стали переселятися на територію Північного 

Причорномор'я з-за кордону польські євреї з Подільського воєводства Речі 

Посполитої. Для здобуття дозволу на приїзд у Російську імперію в той час вони 

мусили виконати низку умов. Зокрема вони повинні були мати капітал або 

володіти ремеслом, а також кожна єврейська сім'я зобов'язувалася привести з 

собою п'ять християнських сімей. Євреям надавалися деякі пільги (державна 

позика на будівництво, часткове звільнення від податків, можливість привозити 

з Польщі горілку тощо). При цьому очікувалося, що євреї займатимуться 

сільським господарством, тому поселення в містах їм було обмежено [1270; 

1377, с. 31-33].

Після другого і третього розподілів Речі Посполитої в 1793-1795 рр. 

польські євреї, які опинилися під владою Російської імперії, стали 

російськопідданими. За твердженням Дж. Клієра, їх не викликали до присяги, 

зміна їхнього підданства відбувалася автоматично [1283]. У той час на
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територіях, які перейшли до Російської імперії, проживало також чимало 

євреїв, що втекли з Австрійської імперії. Як свідчать архівні дані, для 

прийняття російського підданства вони мусили приймати присягу [973, арк. 7- 

8; 979].

Спочатку євреї-іноземці отримували в Російській імперії всі права 

іноземців-християн, проте вони могли селитися лише в Смузі осілості [1311, с. 

18]. Пільги, які Катерина обіцяла іноземцям у Маніфесті 1763 р., вже з 1765 р. 

стосувалися переважно іноземних колоністів-землеробів і були скасовані в 

1806 р. [1089, арк. 12]. Згодом у 1824 р. підтвердили, що пільги поширюються 

тільки на тих іноземців, які оселяться в колоніях [1170]. Це демонструють 

численні відмови іноземцям усіх етносів у наданні фінансової допомоги на 

переселення та влаштування фабрик у Російській імперії [1136-1140].

Місцева влада інколи закривала очі на скасування пільг для іноземних 

переселенців у російські міста і продовжувала надавати їх у тому чи іншому 

вигляді. Наприклад, у 1805 р. феодосійський військовий губернатор 

А С. Феньш наказав митниці пропустити без мит деяке число речей іноземців, 

які записалися у феодосійське міщанство та купецтво [1089, арк. 12]. Аж до 

1820-х рр. іноземцям повсюди надавалася податкова пільга [1162, арк. 1]. У 

1824 р. міністр фінансів Є. Канкрін у своїй доповіді про євреїв-іноземців 

стверджував, що вони продовжували користуватися в Російській імперії 

десятирічною пільгою із звільнення від платежу податей нарівні з іншими 

іноземними вихідцями [10]. Навіть у 1840 р. іноземнопідданих євреїв у 

Подільській губернії зараховували в міщанство з пільгою [1128, арк. 17-17 зв ]. 

Проте в Одесі жодних згадок в архівних документах про надання пільги при 

зарахуванні в міські стани принаймні з 1820-х рр. не виявлено, окрім 

передбачених для всіх тих, хто володів нерухомістю.

У 1804 р. в Російській імперії прийняли «Положення про євреїв», у якому 

зазначалося (ст. 42): «Усі євреї, що в Росії живуть, знову поселяються або 

прибувають з комерційних справ з інших країн, суть вільні і під точним 

заступництвом законів нарівні з усіма іншими російськими підданими» [35].
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Таким чином, право іноземних євреїв приїжджати до Російської імперії за 

торговими справами або на проживання було закріплено законодавчо.

Хоча створені умови і залучали в той час торговців, однак не так багато, 

як розраховувала російська влада. Тому в 1804 р. у Херсонській губернії 

дозволили іноземним і заїжджим купцям торгувати оптом і в роздріб без запису 

в гільдії, що збільшило приплив купців із-за кордону в чорноморські портові 

міста, в тому числі і єврейських [1372, с. 28].

Усупереч із розпорядженням 1769 р., з останніх років XVIII ст. на кордоні 

з Російською імперією почали ретельно перевіряти документи, вести облік 

іноземців, які в'їжджали або виїжджали [1197; 1397]. Переселенцям при 

переході кордону видавали «кордонні свідоцтва», які заміняли їм протягом 

трьох місяців паспорт, після чого їх потрібно було продовжити в земському 

суді на шість місяців. Якщо кордонне свідоцтво втрачалося, іноземець мав 

повідомити про це місцеве начальство, яке робило запит у губернське 

правління, де за відомостями перевірялася дата перетину цим іноземцем 

кордону і видавався дублікат свідоцтва на термін, який залишився до 

закінчення оригіналу [24; 25; 1198, арк. 8-13; 1395]. Таким чином, євреям- 

іноземцям надавалося дев'ять місяців для визначення місця оселення, після 

чого вони мусили обрати собі «рід життя», тобто один із податних станів. З 

цього моменту вони мали платити податки відповідно до заявленого стану, 

проте не вважалися повноцінними міщанами або купцями доки не прийняли 

російське підданство [768]. Але й після цього до затвердження їх казенною 

палатою в обраному стані вони залишалися для влади іноземцями [720; 1127; 

1128].

Для одержання іноземцем російського підданства закон не вимагав ні 

певної матеріальної забезпеченості, ні навіть «судової незганьбленості» [1397]. 

З 27 травня 1807 р. встановили такий порядок складання присяги. Іноземець, 

що бажав прийняти російське підданство, повинен був подати прохання про це 

в канцелярію місцевого губернатора. Там збиралися відомості про поведінку 

іноземця, про характер діяльності, яку він вів у Російській імперії. Губернатор
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розглядав прохання і клопотав перед Сенатом про допущення іноземця до 

присяги, до якої він приводився владою губернського правління. Євреї ставили 

свій підпис під текстом присяги, що був записаний російською. За 

неписьменних підписувалися чиновники або інші євреї. Факт складання 

присяги підтверджували підписами казенний рабин та представник міської 

адміністрації [27; 871, арк. 17-18 зв].

Щоб зарахуватися до купецтва, єврей мусив оголосити купецький капітал 

на наступний рік. Для запису до міщанського стану кожний єврей мав здобути 

посвідчення міщанської громади в тому, що вона згідна прийняти його у свій 

стан і зобов'язується сплачувати за нього податі у випадку його нездатності. Ті, 

кого єврейські громади відмовлялися приймати в свій стан, з 1821 р. підлягали 

розподілу по містах у «робочі люди». Питання про прийняття до міщанства або 

цех вирішувалося Правлячим Сенатом [9; 16; 25]. Привертає увагу велика 

кількість відмов міських громад Подільської та Таврійської губерній від 

прийняття євреїв-іноземців у свій стан у порівнянні з Херсонської губернії. 

Ймовірно, доброзичливе ставлення місцевих євреїв до іноземних вихідців у 

Одесі та інших містах губернії сприяло їхньому оселенню саме тут.

Ті, хто не мав письмових видів або чиї види були прострочені, вважалися 

волоцюгами і підлягали відправці на фортечні роботи [18]. У Херсонській 

губернії вони потрапляли в одну із фортець: Херсонську, Одеську, Очаківську 

(Кінбурнську), Тираспольську або Нікольську. Однак якщо іноземцям, 

заарештованим лише за відсутність документів, вдавалося там добре 

зарекомендувати себе та продемонструвати вміння у якомусь ремеслі, 

військовий губернатор мав право звільнити їх від фортечних робіт для 

повернення за кордон або для оселення у Російській імперії. В першому 

випадку вони отримували паспорти на три місяці, у другому -  на дев'ять [24; 

978; 1198; 334; 1203].

Вважалися волоцюгами і підлягали відправці на фортечні роботи не 

приписані до жодного з податних станів і ті, хто не міг пред'явити відповідного 

свідоцтва про станову приналежність [18; 35]. Архівні документи показують,
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що серед євреїв, які потрапляли на фортечні роботи, майже всі були 

іноземцями, переважно з Австрійської імперії або Прусського королівства. 

Примітно, що євреями були лише незначна кількість усіх арештантів.

Іноземців, які приїхали до країни на законних підставах, могли вислати за 

кордон не інакше, як за судовим вироком, і права на повернення у них не було. 

Це стосувалося тих, хто вчинив якийсь злочин або викликав сумніви у своїй 

благонадійності. Згідно з архівними документами, у першій третині XIX ст. 

серед євреїв таких були одиниці. Однак пізніше їх кількість збільшилася. 

Відомості про них розсилалися всім губернаторам, щоб виключити можливість 

їхнього повторного приїзду до країни [582; 583; 389; 1395].

Іноземці, що перебували в Російській імперії тимчасово, протягом шести 

місяців після приїзду мали право виїжджати за кордон і повертатися зі своїм 

національним паспортом необмежену кількість разів. Після закінчення цього 

терміну іноземнопідданий мусив отримати вид на проживання в Російській 

імперії (на один рік) або представити новий національний паспорт, за яким він 

міг проживати в країні ще шість місяців. Оскільки спочатку в Херсоні, а з 

1804 р. в Одесі перебувало Генеральне австрійське консульство, багато 

австрійських євреїв мешкали на півдні України на правах іноземців за 

національними паспортами, отримуючи їх із консульства особисто або поштою 

[857]. Це позбавляло євреїв необхідності заявляти про намір оселитися у 

Російській імперії і обирати собі «рід життя». У такому разі австрійський уряд 

не вважав, що ці євреї покинули країну, і вони мали можливість у будь-який 

момент повернутися назад [348].

Проживання багатьох євреїв із національними паспортами стало 

особливістю саме губерній Новоросійського краю. Наприклад, більшість євреїв 

Подільської губернії одразу обирали рід життя, сплачували податки і вважали 

себе російськими підданими. До затвердження їх у російському підданстві вони 

жили з так званими «покормежними» паспортами, які видавалися щорічно і 

надавали євреям-іноземцям право займатися промислом [1128, арк. 622]. Відомі
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навіть випадки, коли їхніх дітей у Подільській губернії забирали у рекрути, 

незважаючи на статус іноземців [1128].

Не маючи спочатку обмежень у правах, євреї-іноземці в Херсонській 

губернії були допущені до всіх сфер міського життя, в тому числі вони мали 

право володіти землею та нерухомим майном, купуючи їх на загальних 

підставах [1377, с. 40]. Так, в Одесі у 1803 р. виділили землю в грецькому 

форштадті для будівництва «євреїну Єниху Курису» [975, арк. 105-107], а в 

1805 р. серед власників будинків Миколаєва називається цісарськопідданий 

єврей Берка Портнов [1377, с. 40]. У 1807 р. австрійський купець Лейба Лящ 

купив дерев'яний будинок у Херсоні [1116, арк. 55 зв.-56]. Цісарськопідданий 

Сруль Фельдман володів будинком у казенному селі Станіславі до 1819 р. 

[1120, арк. 172 зв.-173]. У фонді 59 (Одеський будівельний комітет) ДАОО 

зберігається чимало справ про виділення в перші десятиліття XIX ст. землі для 

зведення будинків австрійським вихідцям: Б. Брону, М. Брутману, В. Сорокову, 

В. Ципоркісу та ін. Євреї могли селитися у будь-якій частині міста, в той час як 

у Галичині для них існували обмеження на місце проживання [1218; 1264].

Маніфест 1 січня 1807 р. забороняв іноземцям вступати в купецькі гільдії. 

І хоча ця заборона не поширювалася на купців у азовських та чорноморських 

портових містах [3], архівні документи показують, що саме у 1807-1810 рр. 

прийняли російське підданство багато іноземних купців-євреїв, що мешкали у 

той час в Одесі. Серед них купці з Австрійської імперії Лейба Краківський, 

Янкель Моргуліс, Самойла і Абрам Грінберги [981; 1141; 1142]. Ймовірно, саме 

тоді в Одесі прийняли російське підданство й інші австрійські купці: Аарон 

Полнер, Маркує Левігурович, Абрам Крантвейс, Мендель Цвібак, Сруль 

Аптекар тощо, оскільки, починаючи з 1809 р., вони не значаться іноземними 

купцями, тобто у цей час вони вже стали російськопідданими [736].

Спираючись на відомості про євреїв-іноземців, що проживали в Одесі у 

1824 р., можна стверджувати, що ті торговці, хто не володів достатнім 

капіталом для оголошення гільдії, як правило, з прийняттям російського 

підданства не квапилися [857]. А в Овідіополі деякі дрібні торговці вже в
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1810-х роках прийняли присягу на російське підданство, проте не були 

затверджені в овідіопільському міщанстві з вини херсонської казенної палати 

через бюрократичну тяганину. Вони продовжували вважатися іноземцями аж 

до 1831 р. і навіть пізніше. Затягувалося затвердження іноземців у податних 

станах і в інших містах Херсонської губернії [720].

Генерал-губернатор граф О. Ф. Ланжерон висловлював незадоволення 

тим, що «іноземні та іногородні купці занадто довго залишаються 

незарахованими казенною палатою в обраних ними званнях, тому не можуть 

мати належного голосу на громадських зборах» [744, арк. 75], проте змінити 

ситуацію йому не вдалося. Згідно з архівними документами, цілий ряд євреїв, 

рішення про зарахування яких в одеське міщанство було прийнято ще у 1816- 

1817 рр., аж до 1840-х рр. і навіть довше залишалися в Одесі іноземцями. Серед 

таких євреїв були, наприклад, Айзик Пальма, Абрам Адлер та ін. [744], 

остаточно зараховані в одеське міщанство лише в 1845 р. [873]. Більш того, 

Ісаак Іонат, Абрам-Ейбер і Аншель-Цудик Співакови, Лейб Вайсерман і деякі 

інші не були затверджені в одеському міщанстві аж до 1870 р., хоча родини 

деяких з них виявили бажання стати одеськими міщанами ще за півстоліття до 

того [856]. І таких прикладів дуже багато, вони свідчать про закономірність 

цього явища. Причому не можна стверджувати, що затримки із зарахуванням 

іноземних вихідців притаманні лише херсонській казенній палаті. Аналогічну 

ситуацію виявлено також у Подільській губернії [1127].

Усі іноземні купці в Російській імперії мали ряд значних обмежень у 

правах торгівлі порівняно з російськими купцями. Вони могли торгувати в 

якості «гостя» або «купця заїжджого». Гості були зобов'язані окрім митних 

зборів платити ще один відсоток з чвертю із оголошеного капіталу понад 

50 000 рублів. Заїжджі купці займалися оптовим торгом при одній біржі в 

митній межі, а не в середині міста і мусили платити 1,25 % із 25 000 руб., якщо 

залишалися торгувати понад шість місяців. Після закінчення одного року такий 

іноземець або вступав у права й обов'язки гостя, або виїжджав із країни, або 

залишався в статусі іноземця без права торгувати. Іноземні гості та заїжджі
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купці мали й інші обмеження. Вони могли перепродавати свої товари лише 

російським купцям. їм заборонялася роздрібна торгівля, а також укладання 

вексельних угод із купцями третьої гільдії й селянами. Іноземні гості мали 

права купувати товари для вивезення за кордон лише у російського купецтва 

або поміщиків, виписувати з-за кордону дозволені товари, продавати їх оптом 

на біржах і у місті, але їм заборонялося відправляти товари в інше місто, де 

вони не були записані для оптового продажу. Іноземним заїжджим купцям 

дозволялося для зовнішньої відпустки купувати гуртом товари у російського 

купецтва першої та другої гільдії тільки при біржах, а у містах і селищах це 

робити заборонялося. Іноземним гостям дозволялося продавати оптом виписані 

з-за кордону товари лише місцевому купецтву і лише на біржі. Подібним 

правом міг користуватися також заїжджий іноземний купець, але протягом 

обмеженого терміну. У разі, якщо такому купцю необхідно було торгувати 

понад шість місяців, то він мусив придбати свідоцтво купця другої гільдії, а 

якщо купець залишався при біржі на термін понад року -  то купця першої 

гільдії із зобов'язаннями виплат всіх міських і земських повинностей [3].

Крім загальних обмежень для всіх іноземців, іноземні євреї 

підпорядковувалися також загальним обмеженням для всіх євреїв Російської 

імперії. Австрійський посол у 1807 р. скаржився міністру внутрішніх справ 

В.П. Кочубею на утиск прав австрійських євреїв, яким заборонили торгувати в 

ряді місць. Кочубей роз'яснив, що австрійські євреї можуть здійснювати 

торгівлю скрізь, але зобов'язані «у точності дотримуватися законів» та 

«промишляти в селах і селищах вином та іншими товарами не можуть ніде, бо 

це заборонено і російським євреям» [1199, арк. 7-15].

Навіть після прийняття російського підданства іноземець зберігав право 

на безперешкодне повернення на батьківщину з умовою сплати у казну від 

п'ятої до десятої частини нажитого в Російській імперії майна, тому 

натуралізовані іноземці для держави залишалися іноземцями, хоча в законі 

вказувалося, що «після вступу в підданство Росії іноземці вступають у повне 

володіння всіх прав стану, до якого вони будуть зараховані, без всякого
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розходження з корінними підданими» [5; 13; 28; 32]. Для повернення єврея на 

колишнє місце проживання влада його рідної країни мала підтвердити свою 

згоду на прийняття його назад [348].

Переселення іноземців до півдня України в значних розмірах було 

припинено указом від 5 серпня 1819 р. [29]. З 25 жовтня 1819 р. російським 

місіям за кордоном заборонили видавати паспорти іноземцям, які хотіли 

переселитися до Російської імперії [11]. З 1820 р. іноземці прибували до країни 

лише в невеликій кількості [1280, с. 192]. Однак здебільшого заборона 

стосувалася переселенців до сільськогосподарських колоній. В 

причорноморські міста продовжували приїжджати іноземці для ведення 

торгівлі та іншої комерційної діяльності.

Таким чином, права євреїв-іноземців до 1824 р. обмежувалися лише 

загальними правилами, по-перше, для всіх іноземців, по-друге, для корінних 

євреїв. Проте в кінці царювання Олександра І ситуація різко змінилася: 

іноземнопідданим євреям взагалі заборонили переселятися до Російської 

імперії. Приводом для цього стала записка міністра фінансів Є. Канкріна від 19 

січня 1824 р., яку він вніс до Комітету Міністрів. Вказуючи на зростання 

єврейського населення за 20 років більше, ніж удвічі, він пояснив це напливом 

іноземних євреїв, які ухилялися від військової повинності та від платежу 

податків; багато з них були бідні, вели бродячий спосіб життя і заробляли 

«нікчемними способами», а тому не приносили користі державі. Міністр 

запропонував заборонити іноземним євреям переселятися навіть у губернії 

Смуги осілості, дозволивши їм лише тимчасове перебування в країні. 

Запропоновані міністром заходи були схвалені. Іноземним євреям, які вже 

поселилися в Російській імперії, було дано право прийняти російське 

підданство із зарахуванням до податних станів [10]. Більшість євреїв-іноземців 

у південноукраїнських містах побажали прийняти російське підданство і 

приписатися до міщанства чи купецтва. Інші висловили бажання повернутися 

на батьківщину, проте попросили відстрочку на виїзд; багато з них так і не 

виїхали за кордон [857; 518].
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З 1826 р. іноземні євреї могли бути зараховані в міські стани тільки в 

тому випадку, якщо приїхали жити до Російської імперії до 1824 р. і прийняли 

присягу протягом року після виходу указу про заборону переселення іноземних 

євреїв [15; 19]. Однак прийняття присяги та зарахування євреїв-іноземців до 

станів затяглося на роки. Незважаючи на чіткі вимоги і сувору заборону, для 

деяких євреїв робилися винятки; кожен з випадків розглядався Правлячим 

Сенатом окремо. Як правило, велике значення для ухвалення рішення мало 

ставлення до євреїв-іноземців місцевої влади. Зокрема, у 1828 р. розглядалося 

прохання 5 австрійськопідданих євреїв, які бажали прийняти російське 

підданство і зарахуватися до кременчуцького міщанства, але всім було 

відмовлено, незважаючи на те, що вони приїхали до Російської імперії до 

1824 р., були одружені з місцевими єврейками і єврейська громада Кременчука 

дала згоду прийняти їх у свій стан. Багато євреїв-іноземців Таврійської губернії, 

які запізнилися з прийняттям присяги і зарахуванням до міщанства, також 

одержали відмови [341; 347; 1193]. В той же час є і приклади вирішення справ у 

аналогічних ситуаціях на користь євреїв, коли про них клопоталися 

губернатори. Так, у 1829 р. за клопотанням херсонського губернатора про двох 

турецькопідданих євреїв, які побажали зарахуватися до херсонського 

міщанства, одному з них дозволили прийняти російське підданство. Другому ж 

відмовили, оскільки він прибув до країни після вступу в силу закону 1824 р. 

[1193]. Відомо чимало прикладів зарахування до одеського міщанства євреїв- 

іноземців після 1826 р., оскільки вони користувалися заступництвом генерал- 

губернатора М. Воронцова.

Проте невірно було б вважати, що всі клопотання М. Воронцова в 

Петербурзі підтримували. Наприклад, серед євреїв, які підлягали депортації, 

виявилися навіть такі, хто прийняли вчасно присягу на російське підданство, 

здобули згоду міщанської громади на зарахування їх у стан, однак через 

бюрократичну тяганину не були затверджені у міщанстві. Ще одну категорію 

євреїв, не зарахованих вчасно до міщанства, становили малолітні діти, що 

народилися в Російській імперії від австрійськопідданих євреїв і, залишившись
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сиротами після смерті батьків, вважали себе російськопідданими за 

народженням, проте вони підлягали висилці з країни. Губернатор граф 

М. Воронцов намагався припинити висилку названих євреїв. Однак Комітет 

Міністрів не підтримав його в цьому [1193, арк. 42-49]. Не знайдено 

достовірних відомостей, чи вислали всіх цих євреїв. Проте документи ДА АРК 

показують, що багато хто з євреїв-іноземців, що проживали в Таврійській 

губернії і були призначені до висилки наприкінці 1820-х рр., не виїхали з країни 

[341; 347]. Цілком ймовірно, аналогічна ситуація мала місце і в Херсонській 

губернії.

Циркулярне розпорядження МВС 20 січня 1829 р. наказувало всіх 

іноземних євреїв, що не встигли приписатися до 1825 р., вислати за кордон, 

однак це не було реалізовано. Положенням Комітету Міністрів від 15 липня 

1830 р. був призначений 4-х-місячний термін для зарахування євреїв-іноземців 

у податні стани, після якого «ніяких євреїв під виглядом прийняття до 1824 р. 

присяги ніде не записувати» [12; 212]. Як показують архівні документи, після 

закінчення наданого терміну на півдні України, як і раніше, жило чимало 

євреїв-іноземців, багато з яких навіть присягу на російське підданство до того 

часу не виконали. У 1830 р. граф М. Воронцов клопотав про залишення в Одесі 

таких євреїв, аргументуючи своє прохання їхньою корисністю для міста та його 

мешканців. У клопотанні він зазначав, що без існування в Одесі банкірських 

контор австрійських євреїв багато негоціантів терпіли б крайнє утруднення в 

грошових переказах, тому висилка таких людей буде шкідливою. Він відзначав, 

що серед австрійських євреїв в Одесі було багато різних ремісників і 

робітників, потрібних у комерційному місті [1193, арк. 92-96 зв.]. Міністр 

фінансів погодився із думкою графа Воронцова при наступних доповненнях: 

«щоб після розбору євреїв, які у той час жили в Одесі, надалі виконувалися усі 

правила для іноземних євреїв, щоб вони могли приїжджати лише як заїжджі 

купці, а ті, котрі в Одесі бажають жити постійно, займаючись торгівлею, 

повинні записатися в іноземні гості або вступити в підданство до 1831 року»
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[212; 1193, арк. 107-113]. Пізніше термін обрання стану було знову продовжено 

ще нарік [720; 1193, арк. 186-194].

У 1831 р. в Одесі працювала Комісія з прав іноземних євреїв, яка 

розділила всіх євреїв-іноземців на «корисних» та інших. Перші мали право 

зарахуватися в одеське міщанство та купецтво, другі підлягали висилці [212; 

768]. Оскільки, як було сказано раніше, херсонська казенна палата розглядала 

справи про зарахування до міщанства вкрай повільно, фактично саме вона була 

винною в тому, що велика кількість євреїв-іноземців, які виявили бажання в 

1824 р. (і навіть раніше) зарахуватись до міщанства по містах Херсонської 

губернії, ще і в 1830, і навіть в 1843 роках не одержали підтвердження про 

зарахування. Багато з них до цього часу встигли прийняти присягу на російське 

підданство і платили податки, проте, як і раніше, значилися іноземцями [720; 

768; 520].

Іноземнопіддані євреї Овідіополя, так і не дочекавшись затвердження в 

овідіопольському міщанстві, подали прохання про перерахування їх до 

одеського міщанства, оскільки дозвіл на продовження терміну було надано 

саме Одесі. Аналогічно зарахували до одеського міщанства і деяких 

цісарськопідданих євреїв Миколаєва, що до цього довго очікували 

затвердження в миколаївському міщанстві [720; 520]. Трохи пізніше до них 

приєдналися кілька турецькопідданих євреїв із Карасубазара Таврійської 

губернії [809].

В 1831 р., слідом за дозволом провести додатковий розбір іноземних 

євреїв у Одесі, губернатор граф М.С. Воронцов виклопотав такий самий дозвіл 

для всього Новоросійського краю. В 1832-1833 рр. внаслідок роботи Комісії 

багато євреїв-іноземців було зараховано до міщанства або робочих людей по 

всьому краю [341; 347]. Слід зазначити, що після введення в 1827 р. в 

Російській імперії рекрутської повинності для євреїв привабливість країни для 

них різко впала. Однак більшість євреїв-іноземців заявили про бажання 

прийняти російське підданство і бути зарахованими до міщанства. У той же час 

багато австрійськопідданих купців у Одесі відмовилися вступати в російське
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підданство і побажали залишатися торгувати в місті на правах іноземних гостей 

[721; 1245, с. 190].

Згідно із законами про іноземних купців, після закінчення річного 

терміну перебування в Російській імперії вони мали викуповувати свідоцтво 

купця другої гільдії. Це було не по кишені багатьом із австрійських вихідців- 

євреїв. За клопотанням графа М. Воронцова таким купцям тимчасово 

дозволили торгувати в Одесі за свідоцтвами третьої гільдії [798].

Євреїв Царства Польського законом від 28 грудня 1828 р. прирівняли в 

російських губерніях у правах до іноземців: їм заборонялося оселюватися 

навіть у Смузі осілості [1]. Вони не потрапили до розбору євреїв-іноземців у 

1831 р. і фактично опинилися у той час найбезправнішим прошарком 

населення, оскільки на них не поширювалися пільги, які М. Воронцов 

виклопотав для австрійських євреїв. У 1832 р. тих євреїв Царства Польського, 

хто оселився у Новоросійському краї до 1828 р., зарахували до міщанства або 

купецтва [819; 350; 1193, арк. 275-282; 1194].

23 січня 1834 р. євреям-іноземцям заборонили записуватися в звання 

іноземних гостей і в інші торгові розряди. їм дозволялося жити і проводити 

торгівлю в Смузі осілості лише протягом одного року, тобто на правах 

тимчасово заїжджих купців [2]. Ця міра змусила просити про прийняття в 

російське підданство тих австрійських купців-євреїв, що відмовилися від цього 

в 1831 р., а також тих, хто не встиг цього зробити раніше. І знову завдяки графу 

М. Воронцову понад 200 сімей в Одесі одержали на це дозвіл. Серед них були 

переважно купці: Берман Трахтенберг, Мозес Ашкіназі, Саму ель Цвердлінг, 

Мендель Імберг та інші [867]. За нашими підрахунками на основі відомостей 

про перевірку торгівлі в Одесі, у 1840 р. серед 129 купців-іноземців залишилося 

лише 5 євреїв [833].

З одного боку, російська влада намагалася запобігти збільшення 

єврейського населення країни за рахунок переселення євреїв із-за кордону, а з 

іншого, вона усвідомлювала потребу в капіталах, фабрикантах, кваліфікованих 

майстрах і дипломованих лікарях. Тому в нових правилах для євреїв у 1835 р.,
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поряд з переліченими вище обмеженнями, визначалося, що можуть 

допускатись до постійного оселення у Смузі осілості ті євреї-іноземці, яких 

уряд визнає необхідними: рабинів, медиків для військового і морського 

відомств, промисловців, які приїдуть для влаштування в трирічний термін 

фабрик і заводів, окрім винокурних (і для цього пред'являть капітал не менше 

50 000 руб ), а також майстрів-євреїв, виписаних фабрикантами для здійснення 

мануфактурних робіт [1292, с. 376]. Окрім євреїв, вказаних у правилах 1835 р., з 

1839 р. відвідувати відомі мануфактури і торгові місця в країні, на розсуд і за 

взаємною згодою міністрів внутрішніх справ і фінансів, могли комісіонери 

значних закордонних купецьких будинків [31]. ЗО квітня 1840 р. за 

клопотанням графа М. Воронцова російська влада пішла на ще одне невелике 

пом'якшення обмежень: у зв'язку з гострою потребою в галицькій деревині 

євреям-іноземцям дозволили торгувати лісом впродовж течії Дністра [4; 579; 

1295, с. 157-163].

За порушення правил в'їзду і перебування на території країни євреїв- 

іноземців видворяли з меж імперії і забороняли їм перетинати кордон. Ті, хто 

ігнорував цю заборону, підлягали тюремному ув'язненню до двох років з 

подальшою висилкою. Осіб, що після дворазової висилки за кордон із 

забороною повертатися були знову затримані в Російській імперії, віддавали в 

солдати або відправляли в арештантські роти цивільного відомства [1292, с. 

624-625].

В 1842-1843 рр. влада зробила чергову спробу виселити із Одеси євреїв- 

іноземців, яких до того часу в місті було дуже багато. Проте за клопотаннями 

графа М. Воронцова від 16 травня 1842 р. і 25 травня 1843 р. Комітет Міністрів 

9 листопада 1843 р. знову дозволив тим із них, хто проживав у Одесі до 1832 р. 

і кого єврейська громада погоджувалася прийняти у свій стан, присягти на 

російське підданство і зарахуватися до купецтва або міщанства [871; 872]. Це 

був останній ексклюзивний прецедент масового прийняття російського 

підданства євреями-іноземцями. Так, у 1844 р. навіть клопотання графа
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М. Воронцова не допомогло залишити на проживанні в Кишиневі групу 

іноземнопідданих євреїв [1195].

Таким чином, наприкінці XVIII -  у перші два десятиліття XIX ст. правове 

становище іноземних євреїв у Російській імперії не відрізнялося від місцевих 

євреїв і в порівнянні з ними обмежувалось лише загальними правилами для всіх 

іноземців, що стосувались у першу чергу торгових прав. Проте з 1824 р. євреям 

із-за кордону заборонили приїжджати і селитися в країні. У 1828 р. до іноземців 

прирівняли також євреїв Царства Польського. Протягом 20 років влада 

неодноразово робила спроби виселити іноземнопідданих євреїв, які встигли 

оселитися в країні, проте завдяки клопотанням генерал-губернатора 

М. Воронцова у 1830-х роках по всьому півдню України та у 1844 р. в Одесі їм 

вдалося прийняти російське підданство і приписатися до місцевих єврейських 

громад. У подальшому обмеження прав євреїв-іноземців у Російській імперії 

тривало.

2.3. Правове становище євреїв-іноземців у другій половині XIX -  на 

початку XX ст.

У другій половині XIX ст. продовжувалося економічне піднесення 

причорноморських міст. Одеса, як і раніше, надавала великі можливості для 

ведення бізнесу й занять ремеслом і привертала євреїв-іноземців, які попри 

відсутності будь-яких прав приїжджали до міста. Бурхливо розвивалася 

комерція в Миколаєві, який у 1880-х рр. став головним конкурентом Одеси у 

вивозі зерна. Після економічної кризи 1873-1874 рр. євреї Галичини опинилися 

у досить скрутному стані. Зростали безробіття і кількість жебраків, це 

підштовхувало їх до еміграції до інших територій Австро-Угорської імперії і за 

кордон, зокрема на південь України [1279, с. 384-386; 1360, с. 86-87; 1372, с. 75- 

76].

З другої половини 1850-х рр. у Російській імперії намітилася тенденція до 

незначної лібералізації законів стосовно як російських євреїв, так і іноземних
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[1304]. До цього моменту на півдні України проживало чимало вдів та 

розлучених дружин євреїв-іноземців, а також їхніх дітей, багато з яких 

народилися в Росії і ніколи не виїжджали за кордон. Становище цієї категорії 

євреїв ускладнювалося тим, що уряд Австрійської імперії відмовлявся 

визнавати шлюби, зареєстровані її підданими в Російській імперії без згоди 

австрійської влади, і забороняв дружинам та дітям від цих шлюбів в'їзд на свою 

територію, що призводило до трагічних ситуацій при висилці 

австрійськопідданих євреїв з імперії [1339, с. 214]. У 1856 р. дозволили 

приймати в російське підданство жінок, які були у шлюбі з євреями- 

іноземцями, але овдовіли чи розлучилися з чоловіками і могли надати докази 

того, що за народженням були російськопідданими. Крім того, в підданство 

дозволили брати і дітей таких жінок від шлюбів з іноземцями. Заміжнім 

єврейкам, яким був заборонений в'їзд до Австрійської імперії, дозволили 

проживати в Російській імперії на правах іноземок, а їхні діти по досягненні 

повноліття мусили або прийняти російське підданство, або виїхати за кордон 

[21; 34; 1172; 1178]. Такою стала перша ліберальна зміна законодавства щодо 

євреїв-іноземців. Завдяки цьому, велика кількість єврейок та їхніх дітей 

здобули можливість стати російськопідданими. Серед них були 

австрійськопіддані євреї, які мешкали в Одесі: Рухля Вайнштейн, Хана Урбант, 

Сура-Тема Шапір, Лузер Ходовер, Юдка Цукерберг, Герш-Меєр Фішелес, 

Берка Клейн тощо [921; 907; 908; 910; 914; 906].

Інша законодавча зміна стосувалася євреїв губерній Царства Польського: 

з 1858 р. вони перестали вважатися іноземцями та одержали право переселятися 

до губерній у Смузі осілості [20]. В результаті цього польські євреї, що 

проживали в Одесі та інших місцях як безправні іноземці, були зараховані в 

міські стани і набули усіх прав корінних євреїв. Наприклад, в одеське купецтво 

третьої гільдії в 1858 р. був зарахований уродженець Любліна Олександр 

Цедербаум, майбутній спадковий почесний громадянин Одеси і видатний 

громадський діяч [913].
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З 1840 р. в Російській імперії існував Єврейський комітет, який займався 

питаннями влаштування євреїв. До нього надходили на попереднє обговорення 

законодавчі справи, що потім виносилися на затвердження царя. Наприкінці 

1850-х -  на початку 1860-х рр. Комітет неодноразово розглядав питання щодо 

правового становища євреїв-іноземців. Так, у 1858 р. дозволили закордонним 

євреям, відомим за своїм суспільним становищем та великими торговими 

оборотами, згідно рішень міністрів фінансів, внутрішніх і закордонних справ 

проживати, торгувати і засновувати банкірські контори на правах іноземних 

гостей з отриманням торгового свідоцтва першої гільдії [26; 1173].

У 1860 р. іноземним євреям, особливо комісіонерам значних закордонних 

купецьких будинків, дозволили відвідувати відомі мануфактурні й торгові 

місця. Російські посольства і консульства за кордоном набули право візувати 

паспорти банкірам і главам великих торгових будинків без попереднього 

дозволу міністерства внутрішніх справ [22; 39; 1173]. Останнє, на нашу думку, 

мало особливе значення, оскільки посол або консул отримував одноосібне 

право приймати рішення, кому візувати паспорт і дозволяти приїзд до 

Російської імперії, а кому відмовити. З одного боку, існував ряд об'єктивних 

труднощів, що заважали консулові прийняти вірне рішення. Зокрема, у 

завізованому консулом національному паспорті єврея обов'язково мусило 

зазначатися віросповідання, проте цих даних в національних паспортах 

іноземців нерідко не було -  і консул не знав, що візує паспорт єврея. З іншого 

боку, цілком імовірно, що мали місце зловживання службовими 

повноваженнями, оскільки існували численні випадки візування паспортів 

дрібним торговцям і ремісникам, при цьому мета приїзду до країни всупереч із 

правилами не вказувалася. Міська влада не мала повноважень для висилки за 

кордон євреїв-іноземців, які приїхали з такими паспортами, оскільки вважалося, 

що вони в'їхали в країну на законних підставах [694].

Відомі випадки, коли євреї на кордоні Російської імперії заявляли про те, 

що приїхали до країни на постійне мешкання, і прикордонна варта не 

перешкоджала їхньому в'їзду, незважаючи на заборону. Так, у 1860 р.
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австрійськопідданий єврей Мозес Кон (Коган) прибув до Російської імперії 

через Радзивилів, де прикордонники складали протокол про його бажання 

остаточно оселитися в Одесі, і по приїзду до міста він отримав білет на 

проживання [1208, арк. 2-3].

Основним аргументом на користь розширення прав іноземнопідданих 

євреїв у Російській імперії стала передбачувана вигода, яку держава могла від 

цього отримати. Наприклад, оскільки на півдні України була потреба у лісі з 

Галичини, у 1861, 1867 рр. і пізніше продовжували дозвіл євреям-іноземцям 

вести вільну торгівлю лісовим товаром за течіями річок Дністра і Прута [8; ЗО; 

1177].

У 1860 р. був укладений договір про торгівлю і мореплавство з Австрією, 

згідно з яким австрійські євреї набули в Російській імперії всі права корінних 

євреїв [33]. Однак, як показують архівні документи, їм, як і раніше, відмовляли 

у праві торгувати за свідоцтвами третьої гільдії нарівні з російськопідданими 

євреями. Скарги австрійських євреїв на цю відмову викликали у грудні 1862 р. 

розгляд Єврейським комітетом питання про дозвіл євреям-іноземцям оселятися 

і торгувати в імперії. Шестеро членів Комітету пропонували вирішити питання 

позитивно. Вони вважали, що не варто побоюватися надмірного напливу 

незаможних закордонних євреїв у західні губернії Російської імперії, оскільки 

загальна бідність місцевого єврейського населення робила цей край 

непривабливим для них. А саме залучення іноземних капіталів заможних євреїв 

уявлялося членам Комітету надійним засобом для підвищення добробуту краю. 

На їхню думку, дозволений до того часу євреям-іноземцям термін перебування 

в Російській імперії не більше одного року не давав достатніх можливостей для 

заснування міцних підприємств. Ще одним аргументом на користь євреїв- 

іноземців стала їхня освіченість. Однак голова Комітету граф Д.М. Блудов і 

один із членів пропонували залишити діючі закони в силі, оскільки 

сумнівалися, що євреї з-за кордону, які оголошували капітали третьої гільдії, 

могли сприяти у чомусь посиленню міжнародних торговельних відносин і 

розвитку промислової діяльності в Західному краї. Незважаючи на позитивне
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рішення Єврейського комітету більшістю голосів, заборону на проживання 

євреїв-іноземців у Російській імперії законодавчо скасовано не було [1177].

На думку автора, при розгляді питань щодо іноземнопідданих євреїв 

члени Комітету не враховували специфічну ситуацію в Новоросійському краї, 

де у той час, на відміну від Західного краю, не було такої високої щільності й 

бідності єврейського населення, де кожен міг знайти собі роботу й заробити на 

життя. З архівних документів випливає, що суперечлива правова ситуація 

сприяла практично безперешкодному приїзду і поселенню на півдні України не 

заможних євреїв, що привозили з-за кордону значні капітали, як розраховували 

члени Єврейського комітету, а багатьох сотень ремісників, робітників і дрібних 

торговців, які сподівалися знайти засоби до існування.

Щодо суперечливості законодавства того часу можна навести приклад, 

коли в 1874-1878 рр. миколаївський генерал-губернатор М.А. Аркас видав 

свідоцтва на оселення в Миколаєві 15 євреям -  турецьким і молдавським 

підданим -  з можливістю через 5 років прийняти присягу на підданство 

Російській імперії. При цьому він керувався законом 1864 р. про правила 

прийняття іноземцями російського підданства, в яких не значилося жодних 

обмежень для євреїв. Згодом з'ясувалося, що іноземнопіддані євреї все ж не 

мали прав на оселення, і свідоцтва були відібрані [23; 429].

Важливими чинниками, що сприяли поселенню євреїв-іноземців у Одесі, 

були халатність або хабарництво працівників місцевих органів влади (зокрема 

поліції) у видачі іноземним євреям російських видів на проживання та 

закордонних паспортів, а також підтримка іноземних євреїв з боку корінних 

євреїв, які не надавали в поліцію відомостей про мешканців, що проживали у 

них [613; 694].

В Одесі наприкінці 1850-х рр. кількість євреїв-іноземців була досить 

великою [1167]. У 1861 р. за ініціативою генерал-губернатора графа 

О.Г. Строганова уряд вирішив легалізувати перебування в Одесі 

іноземнопідданих євреїв, які, проживаючи тут тривалий час, придбали 

нерухомість, мали постійні заняття з торгівлі й промисловості і могли надати
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докази своєї благонадійності. їм дозволили подальше мешкання, а також 

надали можливість займатися ремеслом із записом в цехи [6; 1176]. Одеса стала 

єдиним містом у Російській імперії, в якому законодавчо дозволили 

проживання євреїв-іноземців, проте цей дозвіл не надавав їм права приймати 

російське підданство. У тексті згаданого закону не вказувалося, що він 

поширювався лише на тих іноземнопідданих євреїв, які оселилися в Одесі до 

1861 р., тому він трактувався протягом наступних 20 років як дозвіл взагалі 

всім євреям-іноземцям проживати в Одесі й займатися будь-якими професіями 

[939]. Завдяки закону 1861 р., євреї з різних країн стали їхати саме до Одеси. 

Незважаючи на договір з Австрією, для отримання дозволу на торгівлю від 

австрійськопідданих євреїв продовжували вимагати викуповувати свідоцтва 

першої гільдії. Але в 1865 р. генерал-губернатору П. Коцебу вдалося добитися 

дозволу австрійським євреям торгувати в Одесі за свідоцтвами другої гільдії 

[1150; 1151].

На початку 1860-х рр. у Херсонській губернії проживало чимало євреїв, 

приписаних до 1856 р. до міст півдня Бессарабії, переданого князівству 

Молдавії за рішенням Паризького конгресу. Частина цих євреїв не подали 

вчасно прохання про залишення їх у російському підданстві і автоматично 

перетворилися у молдавськопідданих. У 1863 р. спочатку вирішили вислати з 

імперії близько 150 сімей таких євреїв як іноземців, котрі не мали права 

проживати в країні. Однак потім ЗО із цих сімей дозволили повернутися в 

російське підданство і зарахуватися до єврейських громад у 

південноукраїнських містах, а висилку інших припинили [1163].

З 1859 р. поступово почала послаблюватися повна заборона на 

проживання євреїв у Миколаєві [7]. Разом із російськими євреями в місто стали 

приїжджати іноземці. Почали повертатися до Миколаєва і сім'ї миколаївських 

євреїв, виселені з міста до Ізмаїла у 1830 р., які у 1856 р. перетворилися в 

підданих Молдавського князівства або Османської імперії. Серед них, 

наприклад, були Гершка Шишкін із дружиною й трьома синами -  нащадок 

одного з перших миколаївських міщан, а потім купця Міхеля Шишкіна, а також
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Хаїм Барський -  син Гершки Іцьковича Барського, який до 1830 р. був 

миколаївським міщанином [435; 1215, арк. 25 зв., 31; 1326; 1377, с. 303]. До 

кінця 1870-х рр. Миколаїв став другим містом півдня України за чисельністю 

євреїв-іноземців, чому сприяло ставлення до них місцевої влади.

Слід підкреслити, що всі послаблення обмежень для євреїв-іноземців 

ставили перед собою основною метою залучення заможних іноземних купців із 

великими капіталами для розвитку промисловості й розширення міжнародної 

торгівлі. Права інших категорій іноземнопідданих євреїв, як і раніше, 

залишалися істотно обмеженими. Так, євреям-іноземцям не дозволялося 

вступати в ремісничі цехи [434; 1311, с. 27]. А в 1860 р. підтвердили, що право 

займатися вільною лікарською практикою в Смузі осілості мали лише ті медики 

з іноземних євреїв, які були виписані з-за кордону за розпорядженням уряду 

для військового чи морського відомств [1175].

У 1870-х рр. євреї-іноземці, на наш погляд, практично вільно отримували 

на національних паспортах консульські візи і приїжджали до Херсонської 

губернії на законних підставах, де їм видавали російські види на проживання. 

Надалі вони або змінювали національні паспорти у консулів, не виїжджаючи з 

країни, або продовжували російські види без заміни національних паспортів. 

Тобто, з одного боку, їхнє перебування в країні вважалося незаконним, а з 

іншого боку, всі основні вимоги щодо оформлення документів, як правило, 

були дотримані, і місцева влада не мала підстав для виселення євреїв. 

Наприкінці царювання Олександра II почалися негативні зміни у правовому 

становищі євреїв-іноземців. Ще у 1870 р. молдавський уряд заборонив 

пропускати із імперії до князівства незаможних євреїв. На кордоні у тих, хто 

намагався в'їхати до молдавської території, вимагали пред'явити капітал не 

менше 500 руб. Як пояснював молдавський посол, зробили це було з метою 

запобігання бродяжництва, а також через вимоги Османської імперії ввести 

карантини на кордоні з Російською імперією у зв'язку з епідемією холери [564, 

арк. 13, 31]. Однак якщо взяти до уваги серію антиєврейських актів у 

князівствах Молдавії та Валахії наприкінці 1860-х рр., серед яких, зокрема,

бб



були єврейські погроми і висилка із країни ^натуралізованих євреїв [258], то 

можна припускати, що цей указ став одною із ланок антисемітської політики 

уряду князівств. У відповідь російська влада ввела аналогічну заборону: з 

1879 р. бідним молдавським євреям в'їзд до країни заборонили [14].

У листопаді 1879 р. османський посол заявив міністерству закордонних 

справ Російської імперії, що в Одесі робиться відмінність між євреями 

турецько- і австрійськопідданими. Перші мусили брати купецькі свідоцтва 

виключно першої гільдії, тоді як другим дозволялося торгувати за свідоцтвами 

другої гільдії. Шакір Паша зажадав для турецьких підданих тих самих пільг, які 

надавали австрійцям [1151, арк. 1-2]. Ця заява османського посла привернула 

увагу міністерства фінансів і викликала перевірку порядку щодо стягування 

гільдійських мит з австрійськопідданих євреїв у Одесі. Перевірка виявила, що, 

дійсно, бралася до уваги стаття 13 торгової угоди з Австро-Угорщиною й 

австрійські євреї в Одесі користувалися тими ж правами, що і російськопіддані, 

а тому одеська купецька управа брала податі від них за 2-ю гільдією. А до 

турецькопідданих застосовувалися загальні обмеження для всіх євреїв- 

іноземців [1151, арк. 5-8 зв].

Нота турецького посла викликала не розширення прав турецьких євреїв, а 

обмеження прав взагалі всіх євреїв-іноземців. Першим наслідком в Одесі став 

циркуляр №48 від 26 травня 1880 р., який пропонував видавати іноземним 

євреям білети на проживання за національними паспортами тільки при 

дотриманні умов закону, а також «за посвідченням поліції про спосіб життя і 

благонадійність, з висилкою тих, котрі не можуть бути терпимі» [939, арк. 3]. 

Заборонили брати до уваги договір з Австрією і надавати австрійським євреям 

право торгівлі за свідоцтвами другої гільдії [1151, арк. 9-10 зв ]. Таким чином, 

початок кампанії звільнення півдня України від євреїв-іноземців було 

покладено ще до зміни вектора загальнодержавної політики щодо євреїв.

У березні 1881 р. вбили імператора Олександра II, за смертю якого пішла 

серія кривавих єврейських погромів. У вищих урядових колах стали доводити, 

що причина погромів -  деякі види економічної діяльності євреїв, які нібито
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мали шкідливий вплив на побут корінного населення. Олександр Ш та його 

оточення побоювалися капіталістичних перетворень в економіці, вважаючи, що 

вони потягнуть за собою лібералізацію політичного ладу та обмеження 

абсолютної монархії. Саме ототожнення загрози дестабілізації політичної 

системи з підвищенням економічної єврейської активності, за думкою 

М. Поліщука, змінило колишню правову концепцію єврейського питання. 

А. Каппелер і Б. Міронов вважають, що іншими причинами загострення 

ставлення до євреїв стали розквіт російського націоналізму, який відбувався в 

країні в останні десятиліття XIX ст., і виникнення войовничого антисемітизму. 

Євреїв охоче використовували як «офірного цапа» для вирішення соціальних та 

економічних проблем суспільства. Антисемітизм виконував важливу соціальну 

функцію -  він служив шлюзом, через який виходило масове невдоволення. 

Якщо раніше влада намагалася асимілювати євреїв, то зараз було надано 

перевагу політиці повного відмежування. У травні 1882 р. вийшли «Тимчасові 

правила», які встановили значні обмеження для всіх євреїв, що проживали в 

імперії, а в наступні два десятиліття були запроваджені жорсткіші санкції проти 

них [257; 1281, с. 207-210; 1306, с. 37-39; 1320, с. 63-65].

Найболючіше вдарили зміни по євреях-іноземцях. Ще з 1882 р. одеська 

купецька управа припинила видачу іноземним євреям свідоцтв другої гільдії, 

вимагаючи від них викуп свідоцтв першої, що більшості торговців було не по 

кишені. Євреям-іноземцям заборонили займатися ремеслом, а також торгувати 

за свідоцтвами прикажчиків першого і другого класів. З 1883 р. торгівля в 

Смузі осілості і поза нею дозволялася іноземним євреям в одному і тому ж 

порядку, всі вони тепер мали отримувати дозвіл трьох міністрів на ведення 

торгівлі та сплачувати внесок першої гільдії. Архівні документи зберегли 

велику кількість прохань іноземнопідданих євреїв про дозвіл торгувати, 

сплачуючи другу гільдію, або займатися ремеслами за промисловими 

свідоцтвами, про невиселення із країни або про відстрочку для завершення 

торгових справ. Майже жодне прохання не задовольнили [587, арк. 1-8, 32-34; 

1151, арк. 39-42 зв., 47-48 зв., 116; 278].
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Почалося поступове виселення євреїв-іноземців. Першими підлягали 

висилці особи, що проживали за національними паспортами і не мали 

російських видів, а також ті, хто не міг отримати від поліції довідку про 

благонадійність і корисність. Наприклад, у 1883 р. був висланий за кордон із 

Миколаєва австрійський єврей Яків Горович, який прибув у 1882 р. і не мав 

певних занять [458]. Справа впиралася не лише у рішення трьох міністрів або 

викуп першогільдійських свідоцтв замість свідоцтв другої гільдії. Перевірка 

Торговою палатою показала, що багато іноземнопідданих євреїв у Одесі 

«знаходяться в найбіднішому стані, займаючись незначними промислами 

(шевці, кравці), підриваючи торгівлю й промисли для російськопідданих євреїв. 

При цьому вони не беруть зовсім ніяких торгових свідоцтв» [1152, арк. 12-20]. 

Це означає, що для більшості євреїв-іноземців Одеси були не по кишені навіть 

свідоцтва другої гільдії, і вони мусили відразу покинути країну. Тим, хто 

торгував раніше за другою гільдією, надали відстрочку на закінчення своїх 

справ до 1 січня 1884 р. [587, арк. 55]. Однак архівні документи свідчать про 

велике число випадків, коли євреїв-іноземців безпідставно позбавляли 

відстрочки, а розгляд їхніх скарг затягувався, що робило неможливим 

завершення справ без значних фінансових втрат. Так, миколаївська міська 

поліція закрила ресторацію і бакалійну крамницю дружини 

молдавськопідданого Брайни Янко, яка здійснювала торгівлю за дозволом на 

1883 р. Листування за її скаргою і розгляд питання тяглися майже до самого 

кінця 1883 р., тобто зайняло весь час, наданий їй на завершення торгових справ 

[1153; 1321].

У 1884 р. в Одесі лише 31 іноземнопідданий єврей торгував за 1-ю 

гільдією. Проте навіть ці євреї із вини влади мали труднощі з отриманням 

дозволу на торгівлю від трьох міністрів [1155, арк. 4-6 зв., 11-13 зв., 17-22]. З 

одного боку, причорноморські міста дуже потребували іноземних капіталів, з 

іншого, навіть готовність вести торгівлю за першою гільдією із залученням 

відповідного капіталу не була достатньою умовою для отримання дозволу. Так, 

нідерландськопідданому Анусіму Громбаху, австрійськопідданим Габріелю
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Бартелю, Алтеру-Мозесу Кессу, Генріху Кларфельду, Якову Косту, Меєру 

Марковичу, Марку Пантесу, Фішелю Рапопорту, турецькопідданим Аврааму 

Розенцвейгу та Ілле Якубу відмовили, оскільки міністр внутрішніх справ не був 

упевнений в обширності їхніх торгових оборотів саме у закордонній торгівлі 

[933; 1154, арк. 1-4]. Усупереч із правилами для іноземних євреїв, які діяли з 

1835 р., тепер заборонили проживати у країні навіть промисловцям, які 

влаштували тут фабрики і мали достатній капітал. Наприклад, рішення про 

ліквідацію справ із подальшою висилкою прийняли щодо єврейських 

фабрикантів-іноземців В. РонігератаІ. Якуба [933, арк. 63; 1158, арк. 36; 1321].

Було б невірно стверджувати, що дозволи на комерційну діяльність 

євреям-іноземцям зовсім перестали видавати. Так, серед десятків заможних 

купців, які одержали дозвіл на ведення торгівлі в Одесі у 1885 р., був 

австрійськопідданий Абрам-Адольф Вейсман [933; 1159]. У тому ж році 

дозволили паризькій фірмі «Луї Дрейфус і Ко» та її агентам торгувати в 

Російській імперії, насамперед в Одесі [215]. Дозвіл залишитися в країні і 

продовжувати свою діяльність отримав також вищезгаданий В. Ронігер після 

пред'явлення свідоцтва про ведення операцій з експорту зерна [933, арк. 67; 

1158, арк. 55]. У 1886 р. турецькопідданий Яков Гольденберг здобув право 

відкрити фотографії в Миколаєві та Єлисаветграді [468]. Австрійськопідданому 

Якову Шварцу дозволили влаштувати в Миколаєві контору для купівлі та 

експорту зернових продуктів і торгувати за свідоцтвом першої гільдії [471, 

арк. 67].

З 1887 р. в Одесі вживалися всі доступні адміністрації заходи для 

видворення іноземнопідданих євреїв із країни і жорсткого контролю за тими, 

хто залишався. Однак незважаючи на це, до 400 іноземних євреїв продовжували 

займатися торгівлею і промислами в місті, не маючи встановлених дозволів та 

не сплачуючи внесків першої гільдії. Причиною цього чиновники вважали 

притаманну євреям національну рису величезної солідарності, завдяки якій 

іноземні євреї могли отримати собі паспорт або торговий документ, виданий на 

ім'я російськопідданого єврея. Наприклад, малярська майстерня

70



австрійськопідданого Сигізмунда Бенделя, яку він нібито закрив у 1886 р. і 

передав іншій людині, насправді була лише фіктивно оформлена на російського 

підданого. Місцеві євреї брали на роботу іноземних євреїв і всіляко покривали 

їх у разі перевірки. Податна інспектура Одеси у другій половині 1887 р. склала 

понад 40 актів про незаконну торгівлю закордонних євреїв [940, арк. 152-153; 

1147, арк. 6-8 зв].

Коли наприкінці 1880-х рр. кампанія з виселення євреїв-іноземців із 

Російської імперії стала набирати свої обороти, це викликало масові спроби 

євреїв прийняти будь-якими способами російське підданство. Багато з тих, хто 

жив за фальшивими паспортами іноземців, зізнавалися у підробці документів і 

шукали докази свого справжнього російського походження. Інші купували 

підроблені свідоцтва того, що вони були російськопідданими і мали право 

зарахування в міщанські громади південноукраїнських міст. Серед останніх 

був, приміром, австрійськопідданий єврей Дувид-Аншель Тандейтер, якому 

вдалося роздобути свідоцтво так званих «поважних мешканців» міста Дубно, де 

позначалось, що він, лубенський міщанин, був відпущений єврейським 

товариством для приписки до Херсона. Більше того, йому навіть вдалося 

вписати себе в книгу народжених у 1842 р. в містечку Мізоч, проте обман все 

одно розкрили [1165]. Турецькопідданий Нухим Левензон, який проживав у 

м. Варварівці Херсонського повіту, під чужим ім'ям зарахувався у вінницьке 

міщанство [488].

У 1888 р. тимчасовий одеський генерал-губернатор X. Рооп зазначав, що 

під час повірки прав на проживання в краї євреїв-іноземців з'ясувалося, що 

значна частина їх насправді російські піддані, які придбали підроблені іноземні 

паспорти і проживали з ними довгий час. Цих осіб передали судовій владі, але 

покарання обмежилося лише кількома місяцями ув'язнення [288, арк. 11-11 зв.].

Можна відмітити, що частина з тих, хто прагнув отримати російське 

підданство, мали на це законне право. Так, у російське підданство повернулися 

вдови і розведені дружини іноземних євреїв, які за народженням були 

російськопідданими. Серед них була вдова румунськопідданого Махля
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Гольдштейн, дочка херсонського міщанина Янкеля Файнштейна [469], вдова 

турецькопідданого Песя Ландер, донька міщанина Кам'янця-Подільського 

Мошки Краймана [475]. Син австрійськопідданого Йосип Борух Боумінгер, 

американський підданий Герман Коссодо та його австрійськопіддані брати 

Зігмунд і Адольф здобули можливість прийняти російське підданство [1059, 

арк. 15; 471, арк. ЗО; 482, арк. 24; 1191; 1192].

Ще одним способом уникнути висилки стали спроби євреїв-іноземців 

пред'явити доказ того, що вони перейшли у християнство. Нерідко подібні 

документи були фіктивними [939, арк. 178-18 зв.; 471, арк. 1-3]. Але частина 

євреїв дійсно приймали хрещення. Наприклад, австрійськопідданий Лейба 

Бендель у 1887 р. охрестився в Одеській євангелічно-лютеранській церкві [940, 

арк. 141-141 зв], а в 1888 р. німецькопідданий Юлій Ліхтенштейн і 

французький громадянин Маркус-Мартін Пантес одержали торгові свідоцтва 

другої гільдії на підставі посвідчень про прийняття ними християнства [940, 

арк. 216].

Слід зазначити, що відомі винятки із заборони приймати іноземних євреїв 

у російське підданство. Так, у 1887 р. російськопідданим став купець з 

Австрійської імперії Мельхіор Штейнгауз, що народився у Тернополі 

приблизно в 1847 р. і з 1867 р. мешкав у Одесі. Такі винятки були одиничними, 

цілковито залежали від клопотань місцевої влади і торкалися лише заможних і 

освічених євреїв, які могли принести країні значну користь, мали бездоганну 

репутацію й авторитет серед місцевого населення, насамперед у комерційній 

діяльності. М. Штейнгауз до і після прийняття російського підданства займався 

в Одесі торгівлею, був біржовим маклером, оголошував капітал другої гільдії 

[705, арк. 4об.-5; 936, арк. 68-75].

В цілому ж ставлення влади до євреїв-іноземців з плином часу все більше 

погіршувалося. У 1887 р. одеський градоначальник П А. Зеленой запропонував 

створити іноземним євреям в Одесі такі умови, щоб вони виїхали звідси з 

власної волі. Тому всіх євреїв-іноземців (у тому числі й тих, хто мав право жити 

в Одесі за законом 1861 р.) змусили сплачувати щорічно першогільдійський
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податок (спочатку від них вимагали лише сплату повинностей за родом їхньої 

діяльності [1152, арк. 12-20]). Наперед було відомо, що здійснити це ремісники 

і дрібні торговці не зможуть й будуть вимушені виїхати з країни або будуть 

вислані. Думка П. Зеленого, що закон 1861 р. міг бути поширений лише на тих 

євреїв, хто вже жив у Одесі до моменту його прийняття, вступала у протиріччя 

із законом у редакції 1876 р., в якому не було застереження про надання пільги 

лише тим, хто поселився в Одесі до 1861 р., а тому ця пільга поширювалася 

взагалі на всіх євреїв-іноземців, що жили в місті. Проте трактування Зеленого 

визнали правильним і законним. Діти євреїв, що оселилися в Одесі до 1861 р., 

після досягнення 17-річчя повинні були самостійно клопотати собі право 

проживання в Одесі [939, арк. 19 зв.-21 зв].

Важливо відзначити, що, за законами того часу, вимога сплати 

першогільдійського податку для ведення торгівлі була обов'язковою для всіх 

іноземців, однак аналіз документів Комісії з єврейського питання 1881 р. 

показав, що високий відсоток іноземців-християн за рівнем своїх доходів ніяк 

не могли сплачувати першогільдійські внески [604, арк. 215-216]. Тому є 

підстави припускати, що від них такі внески не вимагалися, а це свідчить про 

дискримінацію іноземців-євреїв порівняно з іншими іноземцями.

Поліція вела суворе спостереження за всіма іноземнопідданими євреями і 

доповідала про відкриті ними заклади. Якщо мета прибуття іноземця до Одеси 

не виправдовувалася, за рішенням градоначальника його висилали, не чекаючи 

на закінчення річного терміну [939, арк. 3-10].

П. Зеленой взявся за виселення євреїв-іноземців із ретельністю і 

жорсткістю, не характерною для керівників губернії та краю. Це ще один 

приклад того, що чималу роль у правовому становищі євреїв-іноземців 

протягом всієї історії їхнього перебування в Російській імперії грало ставлення 

до них місцевої влади. Одним із перших кроків Зеленого стало закриття влітку 

1886 р. майстерень усіх євреїв-іноземців, включаючи тих, хто жив у Одесі до 

1861 р., під приводом того, що вони не сплачували податки за 1-ою гільдією 

[939, арк. 109-112 зв ]. Як і очікувалося, багато іноземнопідданих євреїв виїхали
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за кордон. Лише невелику кількість євреїв владі доводилось висилати 

примусово.

Одеський генерал-губернатор X. Рооп виявився більш обережним і 

гнучким, ніж одеський градоначальник, особливо щодо тих, хто торгували за 

свідоцтвами другої гільдії, розраховуючи отримати від них надалі платежі за 

першою гільдією. Однак і він був прихильником рішучих заходів із виселення 

євреїв-іноземців й в основному схвалював пропозиції П. Зеленого [939, арк. 31- 

31 зв]. Зокрема він ініціював висилку із Одеси іноземнопідданих медиків- 

євреїв. Серед них були вільнопрактикуючий лікар, який служив також лікарем 

при Одеському австрійському консульстві, член правління Товариства 

допомоги австрійським підданим Моріц Штейнер і доктор медицини Ісаак 

Шапіра, обидва австрійськопіддані [300]. Румунськопідданому лікарю Моріцу 

Попперу в 1890 р. відмовили в прийнятті до російського підданства [291].

Становище іноземних медиків-євреїв у Російській імперії було 

неоднозначним. За законом, приїжджати, жити і займатися лікарською 

практикою в Смузі осілості мали право лише ті, кого виписували з-за кордону 

за розпорядженням уряду для військового чи морського відомств [1175]. Однак, 

як показують архівні документи, на півдні України займалися вільною 

практикою навіть ті лікарі-євреї, що приїхали до країни з власної ініціативи, і 

місцева адміністрація закривала на це очі протягом досить тривалого часу. 

Відомі навіть випадки прийняття іноземних медиків-євреїв у російське 

підданство. Наприклад, у 1884 р., за клопотанням миколаївського військового 

губернатора О.О. Пещурова, прийняли до російського підданства сина 

австрійськопідданого Саула Давидзона [464], який народився і здобув диплом 

лікаря в Російській імперії. У 1888 р., за клопотанням одеського генерал- 

губернатора X. Роопа, одержав дозвіл прийняти російське підданство 

австрійський лікар Едмунд Прейсман, який мешкав тоді у Миколаєві. 

Можливо, вирішальну роль у його долі зіграло те, що він служив у військовому 

шпиталі під час російсько-турецької війни 1877-1878 рр. і мав добру репутацію 

[1180].
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Активна висилка євреїв-іноземців із Миколаєва почалася в 1887 р. До 

цього часу вимога вести торгівлю лише за першою гільдією і контроль за 

видачею російських видів на проживання змусили багатьох з них виїхати з 

країни. Порівняно з 1881 р., у місті залишилася лише половина іноземних 

євреїв. Проте їхня кількість була значною, і міська влада, яка ставилася до 

євреїв лояльніше, ніж в Одесі, вирішила проводити висилку поступово. Так, за 

нашими підрахунками, відстрочки на термін від шести місяців до одного року з 

різних переконливих обставин здобули 36 сімей євреїв-іноземців, піврічний 

термін на виїзд із країни одержали ще 20 осіб, а покинути країну протягом 

одного року (починаючи з 25 жовтня 1887 р.) мусили дев'ять євреїв-іноземців, 

серед яких значилися купець І. Давидзон і Г. Коссодо [471, арк. 17-18 зв.].

Місцева адміністрація і центральна влада вживали різних заходів для 

обмеження в'їзду іноземнопідданих євреїв у Російську імперію. Частково ці 

заходи давали свої результати. Так, серед 9 сімей іноземців, що прибули до 

Миколаєва у жовтні 1887 р., євреїв не було; не було іноземнопідданих євреїв і 

серед прибулих у місто в 1889 р. [471, арк. 16; 508]. Однак, за даними одеського 

градоначальника, до Одеси і в цей час продовжували прибувати багато 

іноземних євреїв із національними паспортами з візами консулів. Зокрема у 

1887 р., згідно з нашими підрахунками, до Одеси прибув 131 єврей-іноземець 

[940]. У зв'язку з цим іноземнопідданим євреям припили обмін національних 

паспортів на російські види на проживання. Виняток становили лише ті євреї, 

яким вдавалося швидко отримати дозвіл трьох міністрів на ведення торгівлі за 

першою гільдією, але таких були одиниці. Тих, хто не мав російських видів, 

після закінчення піврічного терміну, протягом якого євреї-іноземці могли 

проживати в країні, висилали за кордон [471, арк. 33].

Призначені до виїзду євреї часто ховалися зі свого місця проживання, і 

поліції не вдавалося їх розшукати. Наприклад, євреї-іноземці Мордко Коган і 

Дувид Файнштейн, що жили в м. Петроверовці Тираспольського повіту, Шмай 

Фінкельштейн, який мешкав у с. Яновці Одеського повіту, і Мошко 

Гольдштейн, що жив у с. Ландау Одеського повіту, мали покинути країну за
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торгівлю без встановлених свідоцтв, однак вони втекли, і розшукати їх поліція 

не змогла. Турецькі євреї Арон Вайсман і Хаскель Фісер та румунськопідданий 

Вольф Ройсфельд, яких зобов'язали виїхати з Російської імперії, вирушили з 

Одеси до Миколаєва і зникли. Таких випадків можна вказати чимало [471, 

арк. 103; 482, арк. 1-16; 487].

Висилка євреїв за кордон ускладнювалася тим, що деяких із них влада 

рідних країн відмовлялася приймати. Так, австрійськопідданий єврей Хаїм 

Штейн із родиною у 1888 р. приїхав на кордон, але не був прийнятий, і його 

відправили етапом назад до Миколаєва [471, арк. 56]. У тому ж році 

румунський консул в Одесі відмовився підписувати паспорти на виїзд Мойші 

Хаїму Марку і Анчелю Ротенбергу, в 1893 р. -  братам Шмаю й Бенціону 

Лебединським та багатьом іншим євреям [940, арк. 163-165; 485, арк. 42].

Велику групу євреїв, яких відмовлялися приймати влади країни, 

підданими якої вони значилися, складали колишні ізмаїльські євреї. У 1878 р. 

після повернення півдня Бессарабії під владу Російської імперії такі євреї 

повинні були автоматично стати підданими Російської імперії. Проте всі їхні 

прохання щодо прийняття підданства, заявлені в 1880 р. і пізніше, зазнали 

відмови [269, арк. 3-3 зв.; 270, арк. 5-6]. Деякі з цих євреїв, посилаючись на 

дозвіл 1863 р. про прийняття до підданства ізмаїльських євреїв, що мешкали по 

містах Новоросійського краю, змогли зарахуватися до міщанства. Так, Рухлю 

Лебединську з синами і Мошку Файнгольда зарахували до херсонського 

міщанства, Гершку Нуля -  до маякського. Однак через короткий час їхню 

приписку скасували і всіх призначили до висилки, але румунський уряд 

відмовився їх приймати [485; 1163; 1166; 305]. Лише у 1895 р. російська влада 

була змушена визнати право ізмаїльських євреїв повернутися в російське 

підданство [1311, с. 23].

У 1905 р. влада зробила чергову спробу виселити іноземнопідданих 

євреїв, які в невеликій кількості проживали в Одесі. Однак тепер ця акція не 

носила такого жорстокого характеру, як у 1880-х рр. Наприклад, за дозволом 

Імператора деяким євреям похилого віку надали право залишитися в Одесі.

76



Серед них були австрійськопіддані Юліус Кестенбаум, що прибув до країни у 

1862 р. та служив багато років приватним брокером при банкірських конторах, 

а також згаданий вище Мозес Кон (Коган), який до 1892 р. сплачував податки 

за першою гільдією [1207; 1208]. У Миколаєві дозволили залишитися жити при 

сині колишньому купцю Ісааку Давидзону [471, арк. 106].

Надалі владою періодично робилися спроби боротьби з іноземними 

євреями. У 1913 р. на хвилі загального погіршення політики щодо євреїв у 

Російській імперії влада намагалася в черговий раз вислати їх всіх; це особливо 

гостро проявилося в Миколаєві [1400, с. 94-96; 395, арк. 203-250 зв.; 396, 

арк. 437-447]. Деяких ізмаїльських євреїв, які ще у 1890-х роках повернулися у 

російське підданство і у 1913 р. мешкали в Миколаєві, знов почали вважати 

іноземцями. Так, у метричних книгах миколаївського рабинату 1890-х рр. у 

1913 р. з'явилися виправлення: закреслено приписку цих євреїв до міщанських 

громад Херсонської губернії і виправлено на запис про їхнє румунське 

(молдавське) підданство. Серед таких євреїв був, наприклад, Ілля-Товій 

Шаргородський, який прожив до того часу 50 років у Миколаєві, а в 1890-х рр. 

значився херсонським міщанином [541, арк. 34 зв ].

На початку XX ст. євреї-іноземці, що займалися торгівлею, як і раніше, 

мусли брати дозволи трьох міністрів, які здобути було дуже непросто. У разі 

виявлення торгівлі без дозволу, такі євреї не висилалися, але піддавалися 

штрафу на суму до 300 руб. або тюремному ув'язненню на термін від трьох 

тижнів до трьох місяців [216; 1354, с. 597-599].

Закони стосовно євреїв-іноземців у Російській імперії та їхнє 

трактування, прийняте в 1880-х рр., не змінювалися аж до 1917 р. Слід 

зауважити, що під час Першої світової війни ставлення до усіх іноземців, 

особливо німців та австрійців, значно погіршилося. Були випадки, коли влада 

не дозволяла повертатися у країну з тимчасових подорожей до Європи навіть 

дружинам і дітям іноземців, які проживали у Російській імперії, через 

небезпеку шпигунства, багатьох було вислано до Сибіру [267; 1326].
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Обмеження прав іноземних євреїв неодноразово ставали предметом 

дипломатичних суперечок з іншими країнами. Найважливішим серед них став 

конфлікт із США через небажання російських консулів візувати паспорти 

американських євреїв для в'їзду до Російської імперії [1267]. 

Американськопідданого єврея Вільяма Ямайкера (Джамайкера), що мешкав у 

Одесі, в 1888 р. вислали із країни, незважаючи на готовність платити податки 

першої гільдії і на активну підтримку американського консула [935; 939, 

арк. 217-238]. У 1910 р. російський уряд не зробив виняток навіть для посла 

Сполучених Штатів у Константинополі О С. Штрауса [207]. Після тривалого 

обміну дипломатичними нотами, 13 грудня 1911р. Палата представників 

американського Конгресу прийняла резолюцію про розірвання дуже вигідного 

для обох країн торгового договору із Російською імперією, складеного у 1832 р. 

У відповідь російський уряд запровадив проти США санкції, що вдарили в 

більшій мірі по російській економіці й особливо вразили текстильну 

промисловість та сільське господарство, але не по американській, яка швидко 

знайшла альтернативні напрями своєї торговельної політики. Незважаючи на 

відчутні втрати, Російська імперія не лібералізувала своє ставлення до 

іноземних євреїв, більше того, обмеження були навіть посилені [1346; 1380].

Таким чином, у другій половині XIX ст. правове становище євреїв- 

іноземців у Російській імперії характеризувалося спочатку періодом 

лібералізації, який з 1881 р. змінився жорсткими обмеженнями, новою 

трактовкою існуючих законів, спрямованою проти іноземнопідданих євреїв, і 

кампанією з висилки їх із країни.

Отже, інтенсивне заселення півдня України іноземцями, в тому числі 

іудейського віросповідання, відбувалося з кінця XVIII ст. Основною причиною 

відтоку євреїв із Австрійської імперії, зокрема Галичини, наприкінці XVIII -  на 

початку XIX ст. стало різке погіршення їхнього соціально-економічного 

становища. Чинниками переселення галицьких євреїв до півдня Російської 

імперії були територіальна близькість і особлива привабливість краю.
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Правове становище євреїв-іноземців у південноукраїнському регіоні не 

завжди відповідало законодавству і великою мірою залежало від ставлення до 

них з боку місцевої адміністрації. Кілька разів воно змінювалось від 

сприятливого до дискримінаційного та навпаки. Спочатку політика царського 

уряду і місцевої влади, спрямована на розвиток торгівлі і ремесел у 

причорноморських портах, була толерантною до євреїв. Однак з 1824 р. 

іноземнопідданим євреям заборонили переселятися до країни. Протягом 1825- 

1850 рр. неодноразово робилися спроби виселення євреїв, які приїхали раніше 

на південь України з-за кордону. Проте завдяки клопотанням губернатора 

Новоросійського краю графа М. Воронцова багато з євреїв-іноземців прийняли 

російське підданство й були зараховані до податних станів.

У 1860-1870-хрр. невеликі послаблення в законодавстві, запроваджені 

переважно з метою розширення прав заможних іноземних євреїв-купців, 

банкірів і промисловців, призвели до суттєвого покращення соціально- 

правового становища всіх верств іноземнопідданих євреїв. Хоча формально 

євреї-іноземці залишалися майже безправною групою населення, фактично 

вони опинилися у цей період у вигіднішому становищі, ніж місцеві євреї. У 

подальшому законодавство щодо євреїв-іноземців не отримало яких-небудь 

значних змін, але погіршення їхнього правового становища з початку 1880-х рр. 

було кардинальним за рахунок нового трактування існуючих законів і 

жорсткого контролю за дотриманням їх. Більшість іноземних євреїв змусили 

поїхати з країни, що стало трагедією для тисяч сімей. Негативну роль у цьому 

відіграли одеський градоначальник П. Зеленой і тимчасовий одеський генерал- 

губернатор X. Рооп. Надалі до 1917 р. правове становище іноземнопідданих 

євреїв у Російській імперії не змінювалося.
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РОЗДІЛ З

ЄВРЕЇ-ІНОЗЕМЦІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII -  НА 

ПОЧАТКУ XX СТ.: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Дисертаційне дослідження соціального аспекту перебування іноземних 

євреїв на півдні України наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст. 

базується переважно на різноманітних архівних документах, завдяки яким 

зібрані персональні відомості про євреїв-іноземців, що мешкали в Одесі в 

розглядуваний період. Частина цих євреїв згодом прийняла російське 

підданство і залишилась жити в Російській імперії, інші з різних причин 

повернулися до батьківщини. На основі отриманих даних складені списки 

іноземнопідданих євреїв, до яких потрапили 1 ббб сімей, і виконано 

статистичний аналіз їхнього складу. Безумовно, вказані списки не є 

вичерпними через неповну збереженість архівних документів. Разом з тим, є 

підстави вважати їхню похибку в цілому незначною, а аналіз складу 

переселенців статистично достовірним. У першу чергу це стосується тих євреїв, 

що згодом прийняли російське підданство. Окрім Одеси, іменні відомості 

вдалося зібрати також про євреїв-іноземців, які мешкали наприкінці XVIII -  на 

початку XIX ст. в інших містах Херсонської губернії (Миколаєві, Херсоні, 

Єлисаветграді, Тирасполі та Овідіополі), однак вони є суттєво менш повними.

Поряд із вказаними списками, на основі паспортів та оголошень про виїзд 

за кордон, що публікувалися в газеті «Одесский вестник», складено поіменний 

список понад 2000 іноземнопідданих євреїв, котрі тимчасово мешкали на півдні 

України в 1808-1860 рр. (проте не для всіх можливо встановити, в якому місті).

За другу половину XIX ст. найповніші відомості зібрані щодо 

іноземнопідданих євреїв Миколаєва. В їхній основі містяться дані з офіційних 

списків євреїв, із численних закордонних паспортів і білетів на проживання в 

Російській імперії, із метричних книг миколаївського рабинату та інших 

документів. Все це дозволило виконати статистичний аналіз складу 

миколаївських євреїв-іноземців упродовж кількох десятиліть. У решті



населених пунктів Херсонської губернії, окрім Одеси, списки іноземнопідданих 

євреїв складено на основі рапортів поліцмейстерів 1881 р. Як буде показано, в 

офіційні звіти включалися далеко не всі євреї-іноземці, тому ці списки, 

ймовірно, є неповними. Вичерпних поіменних відомостей про іноземних євреїв 

Одеси другої половини XIX ст. зібрати не вдалося. Однак числові дані з 

офіційних звітів, що стосуються іноземних євреїв, дозволяють виконати 

статистичний аналіз з високою достовірністю.

3.1. Чисельний склад євреїв-іноземців Херсонської губернії

3.1.1. Кількість євреїв-іноземців наприкінці XVIII -  у першій 

половині XIX ст. Оцінку чисельності іноземних євреїв Одеси виконано на 

1816, 1824, 1831 і 1844 рр. Вибір вказаних років обумовлений наступними 

міркуваннями. В 1815-1816 рр. у Російській імперії було проведено перепис 

населення, в який включені в тому числі всі особи, пропущені у попередній 

ревізії 1811р., що робить ревізію 1816 р. достатньо повною. Саме її можна 

вважати першим найдостовірнішим переписом євреїв Херсонської губернії, 

зокрема тих, хто приїхали із-за кордону й встигли прийняти до того часу 

російське підданство. Вдалося виявити відомості про євреїв Одеси, внесених до 

ревізії як своєчасно, так і в пізніші роки, тим самим максимально уникнути 

неточності, на яку вказував у своїй роботі радянський історик В. Кабузан [1280, 

с. 194]. У 1824, 1831 і 1844 рр. в Одесі працювали комісії з прав іноземних 

євреїв, матеріали яких послужили основою для складених списків.

Збільшення кількості євреїв-іноземців у списках за різні роки відбувалося 

за рахунок новоприбулих або не врахованих у попередньому списку; 

російських єврейок, які здобували іноземне підданство внаслідок шлюбів із 

іноземними євреями; новонароджених дітей. Зменшення кількості іноземних 

євреїв здійснювалося за рахунок: затверджених у російському підданстві, що 

переставали вважатися іноземцями; висланих із країни євреїв, які не мали права 

на прийняття російського підданства і зарахування в податні стани, а також

81



злочинців; євреїв, що виїхали із Російської імперії добровільно; померлих; 

доньок, розведених дружин та вдів євреїв-іноземців після укладення шлюбу з 

російськопідданими євреями.

Для оцінки питомої ваги іноземних вихідців у єврейському населенні 

Одеси визначимо спочатку загальну чисельність євреїв міста в розглянуті роки 

(1816, 1824, 1831 і 1844). Все єврейське населення міста складалося з євреїв, 

приписаних до місцевої єврейської громади (одеські міщани і купці), 

іногородніх (приписаних до єврейських громад інших міст Російської імперії) 

та іноземців. У різний час їхнє співвідношення варіювалося, однак останні дві 

групи складали в першій половині XIX ст. чималу частину всього єврейського 

населення міста. На велику кількість у Херсонській губернії іногородніх людей, 

не приписаних до місцевих громад, звернув увагу В. Кабузан, який вважає, що 

в 1816-1835 рр. вона становила понад половину всіх осіб, що селилися в 

губернії [1280, с. 198-199]. Одеська влада докладала зусиль для того, щоб 

зменшити кількість євреїв, що мешкали в Одесі, не були приписані до 

єврейської громади міста і не сплачували податки. Так, на початку другого 

десятиліття XIX ст. в Одесі працювала комісія, яка займалася виявленням 

іногородніх та іноземних євреїв. Членами цієї комісії були один із 

найавторитетніших одеських купців-євреїв того часу Борох Рашкович і 

австрійський виходець купець Дувид Фрідман [741, арк. 14-15].

Значна кількість іноземних та іногородніх євреїв у Одесі підтверджується 

різними торговими і ремісничими списками. Так, за нашими підрахунками, 

іногородні та іноземці становили майже половину всіх одеських торговців- 

євреїв у 1809 р. (60 із 128 осіб) і третину в 1826 р. (31 із 92 осіб) [736; 764], 

близько 70 % євреїв-ремісників усіх цехів у 1825 р. і близько 60 % у 1852 р. 

[760; 889]. Із 12000 євреїв, які мешкали в Одесі в 1843 р., лише 7000 були 

зареєстровані у місті [1356]. Саме наявність великого числа іноземних та 

іногородніх євреїв ускладнює визначення достовірної кількості єврейського 

населення Одеси і є причиною значних розбіжностей у даних різних
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дослідників та звітах чиновників у архівних документах. Наведемо деякі з цих 

даних і виберемо, з нашої точки зору, найточніші.

Миколаївський історик А. Павлюк вважає число одеських євреїв у 1816 р. 

рівним 1211 [1396], американська дослідниця П. Герлігі називає близько 4000 

осіб у 1815 р. [1388, с. 124]. Перший показник здається занадто низьким, а 

другий -  значно завищеним, особливо при порівнянні з даними за наступні 

роки. У матеріалах комісії, що розслідувала в 1822 р. права одеських міщан і 

купців на користування пільгою по звільненню від платежу податей, 

повідомлялося про 1637 євреїв, зарахованих на 1816 р. до єврейської громади 

Одеси [753, арк. 154зв.-155зв ]. У ревізькому реєстрі одеських євреїв 1816 р. 

виявлено близько 1800 осіб, приписаних до одеської єврейської громади [783; 

786; 787; 777; 744; 1096, арк. 378 зв.-393, 1159-1165]. Таким чином, загальне 

число євреїв, які проживали на той час в Одесі, з урахуванням іноземних та 

іногородніх, на нашу думку, могло становити приблизно 3000 осіб.

Відомості про чисельність єврейського населення міста в 1824 р. відсутні. 

Проте на основі офіційних даних за 1826 р. (4 226 осіб) [713, арк. 9 зв], можна 

припускати, що в 1824 р. в Одесі проживало близько 4 000 євреїв.

Статистичні дані А. Скальковського щодо євреїв, як правило, істотно 

занижені. Однак відомо, що під час карантину 1830-1831 рр. складання 

подушних списків всього одеського населення, включаючи іноземців та 

іногородніх, ретельно контролювалося, що дає підстави припускати високу 

ступінь достовірності його даних за цей період, згідно яким, у 1831 р. в Одесі 

проживало 7906 євреїв (4462 чоловіка і 3444 жінок) [263, арк. 9-9 зв ].

У 1844 р. візьмемо за основу значення 12 000 осіб, вказане в «Єврейській 

енциклопедії» [254].

Розглянемо чисельність євреїв-іноземців у Одесі й встановимо їхню 

питому вагу в єврейському населенні міста. О. Лернер вважав, що велика 

частина одеського єврейства у першій чверті XIX ст. складалася з колишніх 

австрійських вихідців [1295, с. 5]. С. Ципперштейн стверджує, що в 1826 р. 

галичани становили значну частину єврейського населення Одеси, одних тільки
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бродських купців він нарахував близько 300 осіб [1368, с. 50]. Водночас 

П. Герлігі вказує на велику кількість переселенців із російських губерній [1388, 

с. 124]. Численні архівні документи підтверджують, що серед одеських євреїв у 

першій половині XIX ст. було чимало тих, хто приїхав із Подільської, 

Волинської та Київської губерній, а також із інших міст Херсонської губернії. 

Встановлено, що серед євреїв, які торгували в Одесі в 1836 р., вихідці з 

російських губерній складали близько половини [825; 1324].

Єдиним джерелом відомостей про чисельність євреїв-іноземців Одеси, на 

яке посилаються С. Ципперштейн та П. Герлігі, є спогади англійського 

мандрівника Р. Лайєлла [244, с. 162], які не вдалося підтвердити архівними 

документами.

Результати наших підрахунків чисельності іноземнопідданих євреїв 

Одеси представлені у додатку А, табл. 1. З наведених даних видно, що в 1816 р. 

в місті проживало не менше 270 сімей іноземних вихідців-євреїв, які включали 

803 особи (520 чоловіків і 283 жінки), тобто приблизно 27 % всіх одеських 

євреїв.

У складений список євреїв-іноземців на 1816 р. увійшли дві категорії 

євреїв: ті, що мешкали на той час в Одесі на правах іноземців; ті, хто прийняли 

російське підданство й здобули підтвердження цього до або незабаром після 

1816 р. Останніх було не менше 118 сімей (понад 300 осіб). Принаймні 20 сімей 

із 270 оселилися в Одесі до 1800 р., ще 175 сімей -  протягом першого 

десятиліття XIX ст. Ці дані підтверджують припущення Н. Діанової про те, що 

австрійські євреї почали переселятися до Одеси ще на самому початку XIX ст. 

[1257]. У ревізькому реєстрі одеських міщан-євреїв 1795 р. значиться сім'я 

Давида Вольфовича з галицького міста Ярослава [1095, арк. 185]. Серед перших 

австрійських вихідців, які прибули до Одеси наприкінці XVIII ст., були також 

Гершка Бренбрик, Йоахім Грінштейн, Абрам Фінкельштейн, Хаїм Фірман, 

Янкель Фаєрберг, Шмая Ципер, купець Майорко Рейзман і його майбутня 

дружина Рухля Давидова (за першим чоловіком Товмач) та інші. В архівних 

документах у перші роки XIX ст. згадуються австрійські купці Абрам
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Крантвейс, Маркус Левігурович, Янкель Моргуліс, Арон Полнер, Ізраїль Перл. 

Надалі кількість іноземних вихідців у Одесі неухильно збільшувалася.

У складені списки не включено велику кількість євреїв, які виїхали через 

Одесу до Австрійської імперії у 1816 р. після зняття заборони, що діяла під час 

наполеонівських війн [631-635; 329, арк. 1 зв ], оскільки немає можливості 

визначити, в якому саме місті південноукраїнського регіону вони проживали. З 

урахуванням цього, а також можливих похибок при складанні загального 

списку, можна стверджувати, що насправді число євреїв-іноземців, які мешкали 

в той час в Одесі, помітно більше.

У період 1816-1822 рр. було заборонено зараховувати іногородніх та 

іноземних євреїв у одеське міщанство [743], що спровокувало деякий відтік їх із 

Одеси в довколишні міста, переважно в Овідіополь, і не дозволило тим, хто 

залишився в Одесі, прийняти вчасно російське підданство із записом у 

податний стан. У список за 1824 р. включені лише ті євреї, які мешкали на той 

момент в Одесі у статусі іноземців (тобто або не планували приймати російське 

підданство, або чекали затвердження в ньому). До списку не потрапили ті 

іноземні вихідці, що до 1816 р. вже прийняли російське підданство, або ті, 

відомостей про проживання яких в Одесі після 1816 р. в документах не 

виявлено.

Як видно з додатку А, табл. 1, у 1824 р. в Одесі мешкала принаймні 571 

сім'я іноземнопідданих євреїв, яка складалася із 1385 осіб (877 чоловіків і 508 

жінок), що становило 35 % всіх одеських євреїв того часу. Із зазначеного числа 

принаймні 393 єврея (271 чоловік та 122 жінки) проживали в Одесі у 1816 р., а в 

1824 р. залишалися іноземцями; 992 єврея (606 чоловіків і 386 жінок) 

потрапили у 1824 р. у список вперше, із них 675 осіб (386 чоловіків та 189 

жінок) приїхали до Одеси, народилися або вступили в шлюб з євреєм- 

іноземцем після 1816 р. Відомостей про рік приїзду інших євреїв виявити не 

вдалося; в архівних документах, що збереглися, вони вперше згадуються після 

1816 р.
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Основний приріст чисельності іноземних євреїв за період із 1816 по 

1824 рр. відбувся за рахунок бродських купців, які привезли до Одеси свої сім'ї, 

прикажчиків, бухгалтерів, повірених і слуг. Невелика кількість 

австрійськопідданих євреїв переселилася із сусідніх міст Херсонської губернії.

Найповніші відомості вдалося зібрати про євреїв-іноземців, які мешкали в 

Одесі в 1831 р. Згідно з даними додатку А, табл. 1, у списку за цей рік 

виявилося 1349 сімей -  3865 осіб (2196 чоловіків і 1669 жінок), що склало 49 % 

всіх євреїв, які проживали в місті у той час. Нещодавно приїхали або вперше 

потрапили до списку 2995 євреїв (1721 чоловік і 1274 жінки). Настільки значне 

збільшення чисельності відбулося, в першу чергу, за рахунок іноземнопідданих 

євреїв з інших міст, особливо з Овідіополя і Миколаєва. До Одеси приїхала тоді 

21 сім'я миколаївських євреїв-іноземців (у нашому списку враховано лише 7, 

персональні відомості про інших відсутні). Крім того, в той час тривало активне 

переселення купців із Галичини, переважно з Бродів.

У 1831 р. в списку присутні також євреї Царства Польського, що з 1828 р. 

прирівнювалися до іноземнопідданих. Таких родин було 165 (у списку 

враховано лише 86, про решту виявити поіменну інформацію не вдалося). Якщо 

враховувати сім'ї, які не потрапили до нашого списку через брак персональних 

даних, можна стверджувати, що іноземні євреї у 1831 р. становили не менше 

половини всього єврейського населення Одеси.

Протягом 1830-х рр., як показано вище (див. 2.1), політика російської 

влади щодо євреїв-іноземців ставала все жорсткішою. Це змусило деяких з них 

виїхати з Російської імперії, а інших -  прийняти у другій половині 1830-х рр. 

російське підданство, навіть якщо вони цього спочатку робити не збирались. 

Проте у 1844 р. в Одесі, як і раніше, жило 663 сім'ї євреїв-іноземців (2417 осіб, 

серед яких було 1274 чоловіка і 1143 жінки), що становило понад 20% 

єврейського населення міста (додаток А, табл. 1). Багато з цих євреїв у 1844 р. 

мешкали в Російській імперії вже далеко не перше десятиліття і навіть не в 

першому поколінні. Приріст (1126 осіб -  478 чоловіків і 648 жінок) протягом
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попередніх 13 років відбувся переважно за рахунок шлюбів із місцевими 

єврейками і народження дітей.

Для порівняння проаналізовані документи комісій із прав іноземних 

євреїв Подільської губернії 1836 і 1840 рр. [1127-1129]. У двох повітах 

(Кам'янецькому і Проскурівському), найзаселеніших євреями-іноземцями через 

близькість до австрійсько-російського кордону, проживало лише 323 іноземних 

вихідця (глав родин або холостих), що у рази менше їхньої чисельності в Одесі 

у той час.

Ймовірно, у 1844 р. в Одесі мешкало чимало євреїв, які прибули з-за 

кордону після 1832 р., однак вони не мали права прийняти російське підданство 

і не потрапили до матеріалів комісії, що робить неможливим їхній облік. Згідно 

з оголошеннями у газеті «Одесский вестник», у 1840-1845 рр. із Одеси щорічно 

виїжджали в середньому 135 іноземнопідданих євреїв (без урахування членів 

сімей), а в 1841 р. їх виїхало найбільше число -  236 осіб. Чимала частина з цих 

євреїв згадується неодноразово, що свідчить про постійне мешкання в 

Херсонській губернії (переважно в Одесі).

В 1844 р., за нашими підрахунками, закордонні паспорти в Одесі здобули 

106 євреїв-іноземців. Ті, хто приїжджали з-за кордону з національними 

паспортами, протягом півроку не мали необхідності отримувати для виїзду 

закордонний паспорт, тому можна зробити висновок, що зазначені 106 євреїв 

жили в Одесі довше, ніж півроку. 99 із них не мали наміру (або права) 

залишитися жити в Російській імперії, оскільки вони або взагалі не фігурують у 

матеріалах комісій із прав іноземних євреїв 1831-1844 рр., або щодо них 

знайдено позначку про відсутність права на прийняття російського підданства й 

прирахування до податного стану [1082].

Враховуючи те, що у другій половині 1840-х рр. багатьох євреїв-іноземців 

затвердили в російському підданстві, а інших вислали, можна припускати, що 

на початку 1850-х рр. в Одесі залишилася небагато іноземних євреїв. Це 

підтверджується й тим, що з 1848 р. число тих із них, хто виїжджав із Одеси за 

кордон, стало щорічно зменшуватися і досягло мінімального значення (47 осіб)
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у 1854 р., а за рік до цього кількість осіб лише на один більше. Однак очевидно, 

що деяка кількість іноземнопідданих євреїв продовжувала мешкати в Одесі.

Авторка не ставила перед собою мети простежити демографію колишніх 

іноземців після прийняття ними російського підданства. Проте зібрані дані про 

близько 7400 одеських євреїв іноземного походження з урахуванням членів 

сімей показують, що зростання їхньої чисельності впродовж першої половини 

XIX ст. було досить значним. Наприклад, за нашими даними, сімейство Мордки 

Граніка, який приїхав з Австрійської імперії, на момент зарахування до 

одеського міщанства в 1816 р. складалося із 7 осіб, а в 1850 р. воно становило 

вже не менше 33 осіб. Сімейство австрійського вихідця Рувіна Постернака 

зросло за період 1816-1850 рр. із 6 осіб мінімум вчетверо, а Янкеля Динера за 

1831-1850 рр. -  з 4 до 10 осіб.

За приблизними оцінками, у 1831 р. іноземнопіддані євреї разом із 

колишніми іноземцями, які встигли до того часу прийняти російське 

підданство, становили близько 2/3 всього єврейського населення Одеси. 

Незважаючи на те, що приплив іноземних євреїв до Одеси після 1832 р. 

практично вичерпався, а приплив євреїв із губерній Російської імперії у той час 

тривав і навіть зріс, у середині 1840-х рр. понад половину одеських євреїв були 

іноземними вихідцями або їхніми нащадками. Аналізуючи алфавітний перелік 

євреїв, приписаних до одеської єврейської громади у 1852 р. [884], дістаємося 

висновку, що 47 % одеських купців і 45 % міщан мали іноземне походження. В 

цьому відношенні одеська єврейська громада була унікальною в Херсонській 

губернії, а можливо, навіть й у всій Російській імперії, оскільки вона 

формувалася в перше півстоліття свого існування переважно з європейських 

євреїв.

Порівняємо іноземців-євреїв з іноземцями-неєвреями. У 1826 р. в Одесі 

проживало 3498 осіб іноземців усіх віросповідань [713, арк. 9], а наприкінці 

1844 р. -  1193 особи (847 чоловіків і 346 жінок) [712, арк. 7]. Зіставляючи з 

нашими даними, отримаємо, що майже 40 % іноземців у 1826 р. становили 

євреї. У 1844 р. переважна більшість іноземних євреїв перебували у процесі
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затвердження в російському підданстві й вже не включалися до статистики 

іноземців; можна стверджувати, що кількість іноземців іудейського 

віросповідання в Одесі у той час значно перевищувала кількість іноземців 

інших віросповідань. Це наочно демонструє вагомість групи євреїв у 

загальному числі іноземців, які проживали в Одесі у першій половині XIX ст.

Привертає увагу співвідношення кількості чоловіків і жінок у іноземних 

євреїв: як зазначено вище, різниця між ними у 1844 р. була незначною (1272 

чоловіка і 1140 жінок), це показує, що їхня більшість були сімейними. В 

іноземців-неєвреїв кількість чоловіків майже у 2,5 рази перевищує кількість 

жінок, що свідчить про велику питому вагу серед них неодружених холостяків 

або удівців.

Покажемо чисельність євреїв-іноземців у інших містах Херсонської 

губернії. Наприкінці XVIII -  на початку XIX ст., окрім Одеси, великі єврейські 

громади були у Херсоні (540 осіб у 1803 р ), Миколаєві (289 осіб у 1792 р ), 

Єлисаветграді (574 особи у 1803 р.), Тирасполі (463 особи у 1796 р.) і 

Дубоссарах (486 осіб у 1799 р.). Дещо менші -  в Овідіополі, Ольвіополі та 

деяких інших містах [259; 1095, арк. 67-81 зв., 251-260 зв.; 1396].

Наприкінці XVIII ст. найпривабливішим для євреїв було губернське місто 

Херсон, яке за задумом Катерини II мало стати головним портом регіону [205, 

с. 5]. У 1790 р. в архівних документах у Херсоні згадуються цісарськопіддані 

євреї Борох Шліомович і Мошка Іцкович [1131, арк. 155]. Купець Літман 

Левігурович, що поставляв ліс, вугілля, бочки водяні та провіантські й обручі 

для Чорноморського флоту, прибув у Херсон до 1792 р. [1135].

За рапортом херсонського коменданта підполковника С. Авдуліна, у 

1801 р. в Херсоні постійно проживало 38 сімей австрійськопідданих євреїв (124 

особи -  61 чоловік та 63 жінки), яких через кілька років прийняли до 

російського підданства і зарахували до міських станів [1206, арк. 3-4 зв ]. В 

архівних документах можна знайти відомості й про інших євреїв-іноземців 

Херсона, окрім згаданих 124. Наприклад, уродженець Хелма (Люблінське 

воєводство, Польща) Янкель Єлеценн проживав у Херсоні з 1796 р. (згодом
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переселився до Одеси) [857, арк. 66-66 зв.]; бродський виходець Шимшин 

Халанай приїхав до Херсону близько 1790 р. і прожив там 15 років у статусі 

іноземця, після чого відправився жити в Таврійську губернію [323, арк. 2]. 

Зіставляючи дані С. Авдуліна з чисельністю єврейського населення Херсона у 

1803 р. (380 осіб [259]), можна вважати, що в той час іноземці становили не 

менше третини херсонської єврейської громади.

Архівні джерела не дозволяють достовірно оцінити загальну чисельність 

євреїв-іноземців у Херсоні протягом всієї першої половини XIX ст. Нам 

вдалося виявити персональні відомості лише про кілька десятків сімей, які 

мешкали в місті у першій чверті XIX ст. У документах Херсонського 

комерційного суду початку XIX ст. зустрічаються відомості про купівлю 

будинків у Херсоні дружиною іноземного купця Леонтія Екслера Ґолдою 

Львовою у 1805 р. [1115, арк. 49-50] і цісарськопідданим Лейбою Лящем у 

1807 р. [1116, арк. 55зв.-56]. У 1818 р. під актами про купівлю-продаж 

нерухомості нерідко ставив підпис цісарськопідданий Айзик Бернгард, що 

значиться в документах також як херсонський купець другої гільдії [1118; 

1119]. У 1825 р. до херсонського міщанства зарахували австрійськопідданих 

Шимона та Арона Пінкусів та Гершку і Переця Качок [1145, арк. 2]. Знайдені 

імена кількох десятків євреїв, відпущених із Херсонської фортеці для обрання 

роду життя в перші 12 років XIX ст., які, ймовірно, оселилися в Херсоні [744; 

1198; 1200]. У 1816 р. до херсонського міщанства зарахували 10

іноземнопідданих євреїв, а у 1823-1825 рр. -  ще 69 (59 чоловіків та 10 жінок) 

[857, арк. 106]. Відомо, що невелика частина євреїв-іноземців, які мешкали в 

Херсоні, до 1824 р. переселилися в Таврійську губернію [323; 326; 329; 341; 

344; 345]. Проживання у Херсоні іноземних євреїв у 1830-х-1840-хрр. 

підтверджується записами в метричних книгах Херсонського рабинату. 

Наприклад, у 1837 р. знаходимо відомості про молдавськопідданих Тодриса 

Фельдмана й Сруля Шмуля та турецькопідданих Шмуля Розенблата, Шая 

Фінкельштейна, Лейбу Бермана, Терша Соломона і Фішеля Нухима, в 1838 р. -  

про австрійськопідданого Іцку Давидзона-Коуфмана і турецькопідданого
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Абрама Рейнголда, у 1845 і 1846 рр. -  про прусськопідданого Іцку Розенфельда, 

у 1847 р. -  про молдавськопідданого Берку Сімховича [1101; 1102, арк. 17, 24; 

1103, арк. 195,259, 276].

Не менш приваблювало євреїв місто Миколаїв. Згідно з даними 

«Єврейської енциклопедії», перші євреї прибули до міста переважно з 

Галичини [253]. Іноземний єврей-купець Ашер Леві у 1789-1792 рр. поставляв 

дошки для будівництва фрегатів у Миколаєві й Херсоні [513, арк. 10; 1131]. У 

ревізькому реєстрі миколаївських євреїв 1806 р. значаться Гершко Пріц, який 

приїхав із галицького містечка Підкаменя поблизу Бродів у 1793 р., і рабин 

Юдка Голбер, що прибув до Миколаєва у 1789 р. із «цісарського містечка 

Пенчов» (очевидно, йдеться про місто Піньчув у Свентокшиському воєводстві 

сучасної Польщі) [515, арк. 133, 136, 185]. Миколаївський купець Нусин 

Пуретц приїхав до міста з Австрійської імперії у 1795 р. [739, арк. 3].

Крім того, деякі прізвища (Бродський, Львівський, Ярославський, 

Тарнопольський), прийняті в 1806 р. євреями в Миколаєві, свідчать про те, що 

вони прибули туди з Галичини [515; 516]. Прізвища окремих миколаївських 

міщан (Амбес, Полнер, Кнопмахер), за словниками А. Бейдера, властиві євреям 

Галичини та не характерні для євреїв Російської імперії. З тієї ж причини 

можна припускати австрійське походження деяких миколаївських купців-євреїв 

першої третини XIX ст., серед яких Фроїм Фан'юнг і Абрам Таксель [516; 1146; 

1338; 1386; 1387].

З 1804 р. у Миколаєві заборонили проживати іноземцям [1290] і 

австрійські вихідці мусили або вступити в російське підданство і зарахуватися 

до миколаївської єврейської громади, або жити в сусідніх містах Одесі, Херсоні 

та ін., займаючись у Миколаєві лише бізнесом. Ймовірно, саме тому згадані 

вище Гершко Пріц і Юдка Голбер, а також інші євреї прийняли в той час 

російське підданство. Серед них були і згаданий вже миколаївський купець 3-ї 

гільдії Нусин Пуретц, і привезений батьками в Миколаїв до 1800 р. бродський 

виходець Лазар Стам, який у 1816 р. вже значився в числі миколаївських міщан, 

а з 1827 р. став миколаївським купцем третьої гільдії [791]. Купець із
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Тисмениці Олександр-Зусь Боген, що приїхав до Миколаєва у 1821 р., 

змушений оселився в Одесі [859].

Незважаючи на заборону іноземцям проживати в Миколаєві, євреї з 

Галичини продовжували приїжджати до міста. Відомо, що до миколаївського 

міщанства в 1816 р. зарахували 2 єврея-іноземця [744, арк. 8]. У 1824 р. 25 

сімей австрійських євреїв (40 чоловіків і 20 жінок) побажали прийняти 

російське підданство і зарахуватись до миколаївського міщанства [19; 518]. 

Серед них був Якуб Іоселев Фінкельштейн, який народився у 1801 р. у Бродах і 

у 1815 р. прибув до Миколаєва. Згодом після прийняття російського підданстві 

він став миколаївським купцем третьої гільдії [803, арк. 3]. Протягом 1823- 

1826 рр. херсонська казенна палата розглянула прохання 86 євреїв-іноземців (60 

чоловіків й 26 жінок) про зарахування їх до миколаївського міщанства [857, 

арк. 106]. Виявлено відомості про близько 100 сімей австрійських вихідців, що 

прибули до Миколаєва наприкінці XVIII -  в першій чверті XIX ст. Окрім них, у 

1830 р. проживали принаймні 8 сімей євреїв Царства Польського [799, 

арк. 1 зв.; 573, арк. 174]. Порівнюючи це з даними В. Щукіна про чисельність 

миколаївських євреїв у грудні 1829 р. (1047 сімей) [1377, с. 37], робимо 

висновок, що не менше 10 % із них були вихідцями з-за кордону. А оскільки 

інформації про походження більшості миколаївських євреїв немає, можна 

припускати, що питома вага євреїв іноземного походження фактично значно 

вище.

Крім згаданих Херсона і Миколаєва, чимало євреїв, у тому числі й 

австрійськопідданих, наприкінці XVIII -  на початку XIX ст. прибуло до 

Овідіополя. Пов'язано це з тим, що кордон між Російською та Османською 

імперіями проходив в той час річкою Дністер і багато євреїв прикордонного 

Овідіополя займалися контрабандою, реалізуючи свої товари в сусідній Одесі 

[78]. Іншою причиною, ймовірно, стала з 1816 р. заборона на зарахування 

іноземних та іногородніх євреїв до одеського міщанства, в результаті чого деякі 

з тих євреїв, хто спочатку приїхали до Одеси, вважали за краще приписатися до 

Овідіополя [743; 1071, арк. 505]. У 1816 р., за нашими підрахунками, там
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проживало принаймні 62 сім'ї австрійськопідданих євреїв (135 осіб -  98 

чоловіків та 37 жінок). Встановити кількість євреїв, що прийняли російське 

підданство і були зараховані до овідіопольського міщанства до 1816р., є 

неможливим. Відомо лише про 4 іноземних євреїв у Овідіополі, які стали 

російськопідданими в 1816 р. [744]. Враховуючи, що за ревізією 1816 р. 

значилося 163 іновірця (93 чоловіка та 70 жінок), переважно євреїв [78], а також 

те, що складений список євреїв-іноземців, які проживали в Овідіополі в той час, 

неповний, можна припустити, що значна частина єврейського населення міста 

мала австрійське походження.

У наступні роки приріст євреїв-іноземців у Овідіополі тривав як за 

рахунок новоприбулих, так і за рахунок створення сімей синами, які 

подорослішали. У 1824 р. виявлено дані про 87 родин євреїв-іноземців (293 

особи -  172 чоловіка та 121 жінку) без урахування тих, хто до того часу стали 

російськопідданими. Ще 5 чоловіків та 2 жінки були зараховані до 

овідіопольського міщанства у 1823-1825 рр. (їх не враховано у списку за 

1816 р., оскільки їхні імена і рік приїзду до Овідіополя не відомі) [857, 

арк. 106]. У 1831 р. в Овідіополі мешкало 97 сімей євреїв-іноземців (402 особи 

-  214 чоловіків та 188 жінок). Усі вони в той рік переселилися до Одеси й 

враховані в одеському списку 1831 р. Євреї Овідіополя почали зараховуватися 

до одеського міщанства ще з кінця 1820-х рр., а на початку 1830-х рр. це явище 

набуло масового характеру. На думку А. Шмідта, воно пояснювалося тим, що 

митна лінія у той час вже не проходила через Овідіополь і не було можливості 

займатися контрабандою. За ревізією 1835 р. в Овідіополі записано чотири 

іновірця (один чоловік і три жінки) [78]. У той час є відомості лише про одну 

сім'ю австрійських вихідців -  вдову Арона Постернака Малку-Цилю з трьома 

малолітніми синами, яким відмовили в зарахуванні до одеського міщанства 

[812].

До Єлисаветграда австрійськопіддані євреї почали переселятися ще 

наприкінці XVIII ст. До 1811р. чимало з них вже прийняли російське 

підданство і значилися єлисаветградськими міщанами. За нашими
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підрахунками, в ревізький реєстр міщан Єлисаветграда 1816 р. та додаткову 

ревізію 1818 р., не враховуючи тих, хто прийняв російське підданство до 

1811 р., внесено 154 єврея-іноземця (76 чоловіків та 78 жінок), тобто близько 

17 % євреїв, записаних до ревізії. Виявлено й інших австрійських євреїв, які не 

внесені до ревізії, хоча мешкали тоді в Єлисаветграді [369]. Це свідчить про те, 

що число євреїв-іноземців у місті на той час було більше.

У 1823-1825 рр. до єлисаветградського міщанства зарахували 73 

іноземних єврея (52 чоловіків та 21 жінку) [857, арк. 106], у 1827-1829 рр. -  ще 

54 австрійськопідданих єврея (41 чоловіка та 13 жінок) [370]. У метричній книзі 

Єлисаветградської синагоги 1831 р. знайдено записи про народження двох 

немовлят у австрійськопідданих батьків та про смерть їхнього співвітчизника, 

що зараховувався до міщанства [384].

В 1858 р., за нашими підрахунками, в Єлисаветграді проживало 24 

родини колишніх австрійськопідданих євреїв, які зараховувалися до 

міщанського стану (54 чоловіків та 67 жінок, ще 5 чоловіків померли незадовго 

до ревізії) [1097, арк. 244-251]. Ймовірно, мова йде про сім'ї вдів, розлучених 

дружин і синів євреїв-іноземців, що здобули в 1857 р. право прийняти російське 

підданство. Багато з них носили однакові прізвища (Балабан, Брантвейнберг, 

Вольков, Грінштейн, Фінкель, Шехтер, Штейнберг); це дає підстави 

припускати, що вони були нащадками 7 сімей, які переселилися до 

Єлисаветграда задовго до цього з Галичини.

У ревізький реєстр міщан-євреїв Тирасполя в 1796 р. включено 152 

родини євреїв. За нашими підрахунками, 33,1 % глав сімей народилися в 

Австрійській імперії, 9,3 % -  на території Молдавського князівства, 8,6 % -  в 

османських володіннях (переселилися до Тирасполя у першій половині 

1790-х рр ), 43,7 % прибули з колишньої Польщі, 5,3 % народилися на території 

майбутнього Тираспольського повіту [1095, арк. 67-81].

У першій чверті XIX ст. в Тирасполі, через брак архівних даних, 

встановлено лише сім євреїв-іноземців (п'ять чоловіків та дві жінки), 

зарахованих у 1824 р. до тираспольського міщанства [857, арк. 106]. Крім того,
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в Тираспольському повіті проживало сімейство польського єврея Мордки 

Соболя [1193, арк. 280], зарахованого до міщанства в 1830-х рр. Всього у 

Херсонській губернії (без Одеси і Миколаєва) у 1830-х рр. знайдено 25 родин 

польських євреїв, яких тоді офіційно прирівнювали до іноземців.

У Дубоссарах виявлено дані лише про одного австрійськопідданого єврея, 

що прийняв християнство в останні роки XVIII ст., і про двох євреїв-іноземців, 

зарахованих у 1816 р. до дубоссарського міщанства [744, арк. 8; 972]. Окремі 

сім'ї іноземнопідданих євреїв вдалося встановити також в Ольвіополі. З 1813 р. 

там проживав Арон Рессер із Добромиля з дружиною і двома дочками, а також 

Меєр Авич із дружиною і двома синами [720, арк. 183, 199]. Є дані про трьох 

євреїв-іноземців, зарахованих до ольвіопольського міщанства в 1816 р. [744, 

арк. 8], про двох чоловіків і одну жінку, зарахованих у 1823-1825 рр. [857, 

арк. 106]. Знайдено відомості про 15 іноземнопідданих євреїв, яких відпустили 

з 1807 по 1811рр. з Очаківської (Кінбурнської) фортеці для обрання роду 

життя. Однак невідомо, чи оселилися вони в Очакові або інших місцях 

Херсонської губернії [1200]. Крім того, у 1823-1825 рр. до очаківського 

міщанства зарахували 4 іноземнопідданих єврея чоловічої статі [857, арк. 106].

Така невелика кількість виявлених у містах Херсонської губернії (окрім 

Одеси) іноземнопідданих євреїв пов'язана з поганою збереженістю архівних 

документів кінця XVIII -  першої половини XIX ст., хоча євреїв-іноземців 

фактично було значно більше. Проте навіть здобуті дані підтверджують, що 

саме у Херсонській губернії мешкала переважна більшість євреїв-іноземців, які 

прибували до південноукраїнського регіону. Так, у Таврійській губернії 

протягом першої половини XIX ст. виявлено лише близько 250 євреїв з-за 

кордону (понад 70 % усіх євреїв Євпаторії, близько третини євреїв 

Сімферополя, чверть євреїв Феодосії, майже п'ята частина євреїв Олешок і 

Ялти, 10 % євреїв Карасубазара), причому до третини з них мешкали у 

Таврійській губернії тимчасово.

Отже, можна стверджувати, що іноземні вихідці становили наприкінці 

XVIII -  протягом першої половини XIX ст. суттєву частину єврейських громад
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у містах півдня України, а переважна більшість їх оселилася у Херсонській 

губернії.

3.1.2. Чисельність євреїв-іноземців у середині XIX -  на початку XX ст.

До середини XIX ст. більшість іноземних євреїв у Херсонській губернії 

прийняли російське підданство або виїхали з Російської імперії, тому їхня 

чисельність була невеликою, але починаючи з 1850-х рр., вона стала неухильно 

збільшуватися і досягла максимуму на початку 1880-х рр. Поряд з євреями, що 

приїжджали з-за кордону, в кінці 1850-х рр. кількість євреїв-іноземців зростала 

за рахунок російських євреїв, приписаних до 1856 р. до населених пунктів 

Ізмаїльського повіту, які проживали у Херсонській губернії і перетворилися на 

молдавськопідданих після передачі території повіту під владу Молдавського 

князівства. Так, заданими ревізії 1854 р., в Одесі мешкали 42 сім'ї ізмаїльських 

міщан-євреїв (177 осіб -  85 чоловіків та 92 жінки) [1212, арк. 1-10], у Херсоні -  

113 сімей (655 осіб -  321 чоловік і 334 жінки) [1212, арк. 12-42]. В селах 

Мостовому і Кантакузовій Ананьївського повіту Херсонської губернії в 1848 р. 

162 сім'ї (702 особи -  350 чоловіків і 352 жінки) були приписані до ізмаїльської 

міщанської єврейської громади [1211]. Частина цих євреїв вчасно не оголосили 

про своє бажання залишитися у російському підданстві і стали іноземцями.

Ще одну групу іноземних євреїв російського походження становили ті, 

хто за народженням були підданими Російської імперії, проте виїхали за 

кордон, переховуючись від військової повинності або з інших міркувань, 

вчасно не повернулися на батьківщину і стали для російської влади іноземцями. 

Серед них був, наприклад, кантор одеської Головної синагоги 

австрійськопідданий Іоший-Гешель Абрас. Сином колишнього російського 

єврея був австрійськопідданий купець Ізраїль Аронзон в Одесі. Іншу групу 

іноземців російського походження становили ті, хто за власним бажанням 

відмовилися від російського підданства і стали громадянами інших країн, а 

згодом повернулися на батьківщину іноземцями (як баденськопідданий купець

96



Саллі Гальперін і американський громадянин Вільям Ямайкер в Одесі) [1326; 

1340].

Для демонстрації динаміки зміни чисельності іноземних євреїв у 

Херсонській губернії в 1850-х -  1900-х рр. наведемо дані, отримані за 

метричними книгами рабинатів Одеси, Херсона, Миколаєва, Єлисаветграда, 

Бобринця й Очакова. У розрахунок не включені євреї-іноземці, що займалися 

вільними професіями (лікарі, присяжні повірені тощо), для яких підданство у 

книгах не вказувалося. За нашими даними, число таких іноземців серед євреїв 

було незначним. На основі аналізу записів про народження та шлюб євреїв за 

різні роки виявлена наступна закономірність: у 1850-х рр. у всіх містах записи 

про іноземнопідданих носять одиничний характер, у багатьох книгах вони і 

зовсім відсутні, як, наприклад, у Бобринці. В 1860-х роках їхня кількість 

помітно збільшується. Так, у 1865 р. в Херсоні в іноземнопідданих батьків 

народилося 21 немовля [1107]. У 1870-х роках кількість записів з євреями- 

іноземцями з року в рік зростає і досягає в 1879 р. в Одесі 596 (23,3 % від 

загальної кількості записів) [1008; 1009]. А рекордну кількість батьків- 

іноземців у Одесі зафіксовано в метричній книзі в 1881 р. -  630 (23 Д % від усіх 

записів) [1012; 1013]. У 1890 р. і пізніше їхня частка помітно знижується, що 

пояснюється кампанією з виселення євреїв-іноземців із Російської імперії. 

Аналогічна закономірність простежується в Миколаєві та Єлисаветграді. 

Діаграми зміни кількості записів іноземнопідданих євреїв у метричних книгах 

Одеси, Єлисаветграда та Миколаєва представлені у додатку Б, рис. 1-3.

Простежити динаміку чисельності іноземнопідданих євреїв можна також 

на основі відомостей, отриманих із паспортів і білетів на проживання та проїзд 

по губерніях Новоросійського краю, виданих 464 євреям-іноземцям у 

Миколаєві в 1858-1881 рр. Встановлено, що кількість іноземних євреїв у місті 

постійно збільшувалася. До 1872 р. було видано лише 18 паспортів (1858, 1859 і 

1864 рр ), в 1872-1876 рр. -  318, а в 1877-1881 рр. -  524 паспорта. Багато євреїв 

за ці роки отримували білети в Миколаєві від трьох до семи разів, що свідчить 

про те, що вони там проживали постійно. У додатку В на рис. 1 графічно
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показано зміну чисельності іноземнопідданих євреїв Миколаєва з 1845 по 

1895 рр. В 1840-х рр. до Російської імперії приїхали, за нашими даними, лише 

два єврея-іноземця (глави сімей), які з часом оселилися у Миколаєві, у 1850- 

хрр. -  б, у 1860-х -  103, у 1870-х -  455, у 1880-х -  197 осіб. Тобто 

максимальний приріст іноземнопідданих євреїв у Миколаєві припав на 

1870-і рр.

Аналогічна тенденція простежується і в інших містах Херсонської 

губернії. Так, серед євреїв-іноземців, що мешкали в 1881 р. в Херсоні, один жив 

там з 1835 р., двоє оселилися в 1850-х рр., 18 осіб -  у 1860-х рр. і 37 -  у 

1870-х рр. В Єлисаветграді 14 євреїв-іноземців проживали з кінця 1860-х рр. і 

ще 17 -  з 1870-х рр. [932, арк. 622-651]. Приріст чисельності іноземнопідданих 

євреїв у 1870-х рр. відбувався за рахунок природних демографічних процесів 

(шлюби і народження дітей), великої кількості новоприбулих, переселенців з 

інших міст, які приїхали до країни раніше, а також тих російськопідданих 

євреїв, що купували собі незаконним шляхом паспорти іноземців [1340].

Розглянемо кількісний склад іноземних євреїв у Херсонській губернії без 

урахування Одеси і Миколаєва в 1881 р. До офіційних звітів поліцмейстерів 

потрапили 974 сім'ї євреїв-іноземців, що становило приблизно 4 % усіх 

єврейських сімей губернії. Кількість іноземнопідданих євреїв в інших 

південноукраїнських губерніях у той час була значно нижчою, ніж у 

Херсонській: у Катеринославській -  122 сім'ї (439 осіб -  0,9 % єврейського 

населення губернії), а у Таврійській -  302 особи (1,8 % євреїв губернії) [932; 

1320].

В додатку Г, табл. 1 вказано чисельність іноземних євреїв по повітах 

Херсонської губернії. Російськопіддані євреї, за даними Г. Блюменфельда 

[1227, с. 178], воліли жити в Херсонському і Тираспольському повітах, а євреї- 

іноземці, за нашими підрахунками, -  в Одеському, Ананьївському та 

Тираспольському. З одного боку, це пов'язане з прагненням іноземних євреїв 

оселитися як можна ближче до торговельних центрів, а з іншого, з близькістю 

до кордону. На користь першого свідчить велика кількість тих, що мешкали в
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Одеському повіті. Для підтвердження другого можна зіставити наші дані 

(додаток Г, табл. 1) з чисельністю євреїв по повітах, яку наводить Блюменфельд 

[1227, с. 177]. У близькому до кордону Ананьївському повіті проживало 18,2 % 

усіх євреїв-іноземців губернії і лише 10,8 % російськопідданих євреїв. У більш 

далекому від кордону Херсонському повіті проживало лише 10,3 % євреїв- 

іноземців і 36,7 % російськопідданих євреїв. Як і корінні євреї, іноземці 

прагнули селитися в повітових містах, причому питома вага міських жителів 

серед них, як правило, перевищувала цей показник серед російськопідданих 

євреїв.

Іноземнопіддані євреї у 1880-х рр. становили помітний відсоток серед 

іноземців усіх етносів у повітах Херсонської губернії. Наприклад, в 

Єлисаветградському повіті цей показник у 1886 р. був 20,1% [79, с. 13], в 

Олександрійському повіті -  9% [80]. А в Одесі в 1881 р. іноземні євреї 

складали майже половину усіх економічно незалежних (працюючих) іноземців 

міста [604, арк. 215-234 зв ].

У наступне десятиліття внаслідок кампанії з виселення євреїв-іноземців із 

Російської імперії їхня чисельність по всій Херсонській губернії швидко 

скорочувалась. Так, у містах Одеського повіту в 1891 р. проживав 41 єврей- 

іноземець (18 чоловіків і 23 жінки), а у волостях -  91 (43 чоловіка й 48 жінок); 

вже у 1893 р. у містах не було жодного єврея-іноземця, а у волостях 

залишилося лише дві сім'ї (чотири чоловіка і п'ять жінок) [70, додаток. 1; 69, 

додаток. 1]. Це зменшення кількості іноземнопідданих євреїв відбувалося за 

рахунок як висланих за кордон, так і тих, хто прийняв російське підданство. 

Точну кількість останніх встановити не вдалося, проте відомо, що чимало 

євреїв, за законом про розлучених дружин і вдів іноземних євреїв, а також їхніх 

дітей, мали право повернутися у російське підданство. Вже наприкінці 

1880-х рр. вони записані в метричних книгах міщанами міст Херсонської 

губернії. Наприклад, син покійного турецькопідданого Авраама Берлянда, що 

прожив багато років у Миколаєві, в 1889 р. вже значиться миколаївським
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міщанином [537, арк. 62 зв]. У російське підданство також повернулися в 

1890-х рр. ізмаїльські вихідці.

Деяким євреям вдалося довести, що їхні іноземні паспорти підроблені, а 

насправді вони російськопіддані [288, арк. 11-11 зв ]. Число таких євреїв було 

досить значним. У метричних книгах Одеського та Миколаївського рабинатів 

1870-х -  початку 1880-х рр. зустрічається чимало виправлених записів: 

іноземне підданство та прізвище з ім'ям батька закреслені й замінені 

відомостями про міщанський стан й приписку до одного з населених пунктів 

Російської імперії разом із зазначенням справжніх прізвища та імені.

Розкриємо детальніше показники чисельності іноземнопідданих євреїв у 

другій половині XIX ст. в Одесі та Миколаєві.

На відміну від інших міст губернії, вже наприкінці 1850-х рр. в Одесі 

проживало багато євреїв-іноземців, вони навіть мали в місті свій окремий 

молитовний будинок, який відвідували у 1864 р. щонайменше 40 турецько- і 

австрійськопідданих євреїв [1167]. Точних відомостей про кількість 

іноземнопідданих євреїв, які проживали на той час в Одесі, встановити не 

вдалося. З 1856 по 1858 рр. виїхали з міста понад 700 євреїв-іноземців. Частина 

з них виїжджали неодноразово, що свідчить про те, що вони проживали в Одесі 

у 1850-х рр. принаймні протягом деякого періоду часу.

За даними одеської комісії з єврейського питання, в 1881 р. кількість 

іноземців-євреїв у Одесі налічувала 13330 душ (7475 чоловіків і 5855 жінок), 

що становило 18,2% усіх євреїв міста і 4,7% усього одеського населення. 

Іноземців-неєвреїв у Одесі проживало 12572 особи (7711 чоловіків і 4861 

жінка), що становило 9,3 % неіудейського і 4,4 % усього населення міста [604, 

арк. 215-234 зв ]. Тепер уже співвідношення чоловіків і жінок у євреїв і неєвреїв 

стало майже однаковим: холостим був приблизно кожний третій чоловік- 

іноземець.

В 1880-х рр. кількість іноземнопідданих євреїв в Одесі, як і у всій 

Херсонській губернії, істотно зменшилася. Незважаючи на те, що притік їх до 

міста тривав, більшість не мали можливості здобути види на проживання і
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змушені були залишати Російську імперію. Так, за нашими підрахунками, у 

1887 р. до Одеси прибули з-за кордону понад 130 євреїв і практично всі вони 

незабаром виїхали назад [940]. У 1888 р. в місті залишилося 2523 сім'ї євреїв- 

іноземців (8075 осіб), тобто їхнє число скоротилося на 40 % порівняно з 1881 р. 

і продовжувало зменшуватися далі [939, арк. 127].

За даними Всеросійського Перепису населення 1897 р., в Одесі 

єврейською (ідиш) розмовляли 1436 іноземнопідданих (727 чоловіків і 709 

жінок), що становило 1,2% усіх мешканців Одеси, які розмовляли єврейською, 

14 % усіх іноземців та 0,4 % усіх мешканців Одеси [81, с. 152-153]. Ці дані не 

враховують євреїв-іноземців, що розмовляли російською та німецькою, а саме 

купців, представників вільних професій тощо, чисельність яких могла 

становити до кількох сотень осіб.

Місто Миколаїв у 1860-х -  1880-х рр. стало другим у Херсонській 

губернії за чисельністю євреїв-іноземців. Згідно з офіційними списками євреїв 

чоловічої статі, що проживали в Миколаєві та приміських хуторах в 1874 р. 

[411], за нашими підрахунками, сімей іноземнопідданих євреїв було 90 (6,4 % 

всіх єврейських сімей Миколаєва), в них чоловіків -  133 (4,6 % усіх чоловіків- 

євреїв Миколаєва, зазначених у списках). Проте у різних документах за 1874 р. 

виявлено значно більшу кількість іноземних євреїв чоловічої статі -  439 осіб із 

320 сімей, що становило 10,9 % усіх чоловіків-євреїв, що проживали у той час у 

місті з хуторами (4018 осіб), а також 236 жінок (дані по жінках неповні). Якщо 

взяти за основу інші дані загальної чисельності чоловіків-євреїв -  3530, то 

питома вага іноземців у єврейському населенні Миколаєва виходить ще вище 

[411, арк. 218 зв.; 441, арк. 9]

Навіть офіційні дані про кількість євреїв-іноземців Миколаєва у 1874 р. 

(90 сімей) здаються значними, враховуючи правове становище миколаївських 

євреїв у той час. Наприклад, у Кишиневі, де через близькість до кордону 

проживало багато іноземнопідданих євреїв, а корінні євреї не мали обмежень, у 

1875 р. офіційні відомості називають лише 120 сімей євреїв-іноземців [1214].
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Підрахунки на підставі матеріалів Комісії з єврейського питання 

показують, що в 1881 р. в Миколаєві проживало 458 іноземнопідданих євреїв з 

урахуванням членів сімей, це становило 4,8 % єврейського населення міста. 

Проте у різних документах нам вдалося виявити у 1881 р. 364 глави сімей 

(23,3 % від усіх економічно самостійних євреїв Миколаєва), а не 150-158, як 

указувалося в матеріалах комісії [439; 932, арк. 219-222 зв., 622-651]. За 

нашими даними, у цей час у місті мешкало 983 єврея-іноземця (560 чоловіків і 

423 жінки), що складало 10,4 % єврейського населення міста. Приріст кількості 

порівняно з 1874 р. обумовлений не лише оселенням у місті нових іноземних 

вихідців, але й природними демографічними процесами. Наприклад, у 

метричних книгах Миколаївського рабинату за десятиліття з 1873 по 1882 рр. 

було виявлено народження 300 дітей іноземнопідданих євреїв (153 хлопчика і 

147 дівчаток) [523-533]. Незважаючи на високий рівень смертності, особливо 

дитячої, яка була характерною в той час для всього єврейського населення, 

число народжених у Миколаєві євреїв-іноземців у середньому вдвічі 

перевищувало кількість померлих.

Слід зазначити, що в 1881 р. враховано лише тих євреїв-іноземців, чиє 

проживання в місті в той час підтверджено документами, причому помітна 

частина списків 1874 і 1881 рр. не перетинається. Враховуючи недостатність 

заходів ведення обліку іноземців у той час і тенденцію до заниження реальної 

кількості євреїв у офіційних звітах, яку відзначає також М. Поліщук [1320], 

можна припускати, що кількість іноземнопідданих євреїв у 1881 р. в Миколаєві 

була ще більшою. Крім того, принаймні 44 сім'ї євреїв-іноземців (205 осіб -  121 

чоловік та 84 жінки) проживали в місті й згадуються в документах лише в 

період із 1882 по 1886 рр. Чимало таких євреїв виявлено до 1874 і з 1875 по

1880 рр.

За підрахунками на підставі офіційних даних міської влади, у 1887 р. (з 

урахуванням новоприбулих) іноземнопідданих євреїв залишилося лише 82 сім'ї 

[471, арк. 9-14]. Однак за нашими даними, у цей час у місті проживало 135 

сімей євреїв-іноземців (506 осіб -  266 чоловіків та 240 жінок). У 1890 р. в
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Одеській частині Миколаєва, за офіційними даними, мешкало лише 8 глав 

сімей іноземних євреїв, що складало 6,4 % усіх іноземців цієї частини міста 

[509]. Всього по Миколаєву в той час виявлено 18 сімей іноземнопідданих 

євреїв (82 особи -  42 чоловіка та 40 жінок). У 1912 р. серед 159 іноземців 

Миколаєва значилося лише два єврея (австрійськопідданий Філіп Тєтєлєс і 

німецькопідданий Гуго Гейман) [398, арк. 9-10 зв].

Отже, у 1850-х -  1870-х роках на півдні України відбувалося значне 

збільшення кількості іноземнопідданих євреїв. На початку 1880-х рр. вони 

становили досить помітну частину єврейських громад. Проте у 1880-х -  1890-х 

роках кількість євреїв-іноземців у Херсонській губернії стала невеликою і 

залишалася такою до революцій 1917 р.

3.2. Соціальний склад іноземних євреїв

Демографічна динаміка відображає переважно фізичний рух населення, 

правові засади намагаються регулювати його. Але картина інкорпорації у 

суспільство тієї чи іншої групи населення не є зрозумілою, якщо не розглянуті 

її соціальний статус та матеріальне становище. Соціальна структура іноземних 

євреїв Херсонської губернії залежала від їхнього походження -  країн, з яких 

вони приїжджали до Російської імперії. У першій половині XIX ст. це 

переважно Австрійська імперія, а у другій половині століття -  Османська 

імперія, Молдавське князівство і Австрійська (з 1868 р. -  Австро-Угорська) 

імперія.

3.2.1. Підданство євреїв-іноземців. Як показують архівні документи, 

більша частина євреїв наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст. приїхала 

до Херсонської губернії з Австрійської імперії. Лише незначне число осіб 

прибули із Прусського королівства: Герман Бераль, Мозес Векслер, Ієхіель 

Гамзер, Яків Грусман, Лейб Зільбермейстер, Лев Міхаель, Ісаак Розенфельд та 

деякі інші.
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Перші переселенці з Молдавського князівства в Одесі зафіксовані на 

початку XIX ст., однак їхня кількість була невеликою. Так, молдавський єврей 

Ейзік Голдинштейн значився в числі одеських купців з 1811р. Його 

співвітчизник, видатний кантор Бродської синагоги Нусим Блюменталь прибув 

до Одеси в другій половині 1820-х рр. У 1830-х рр. кількість євреїв із 

Молдавського князівства збільшилася, проте, як і раніше, значно поступалася 

кількості вихідців з Австрійської імперії. Крім того, до Херсонської губернії у 

першій половині XIX ст. приїжджали також євреї з Османської імперії -  

переважно тимчасово за торговими справами. Лише одиниці залишалися тут на 

постійне проживання. Наприклад, турецькопідданий єврей Міхель Мідник 

оселився з родиною в Одесі до 1808 р. [719, арк. 84; 976]. Турецький виходець 

Аврам Амір мешкав з родиною з 1824 р. в Херсоні, де кількість 

турецькопідданих євреїв була дещо більшою, ніж в Одесі[326]. Найвища у 

Північному Причорномор'ї чисельність османських євреїв зафіксована у 

Карасубазарі Таврійської губернії, де багато століть мешкали євреї-кримчаки, 

котрі мали багато спільного у мові та традиціях з турецькими євреями.

Починаючи з 1815р., на південь України стали приїжджати також євреї 

губерній Царства Польського (з Варшави, Лодзі, Каліша, Любліна тощо).

Проаналізуємо знайдені в архівних документах відомості щодо 

підданства євреїв-іноземців та міст, з яких вони прибули.

Із 1482 сімей іноземних євреїв Одеси, про підданство яких вдалося 

зібрати достовірні дані, 1268 (85,6 %) приїхали з Австрійської імперії, 165 

(11,1%) - із Царства Польського, 19 (1,3%) - із князівств Молдавії та Валахії, 

14 (0,9 %) -  з Османської імперії, 12 (0,8 %) -  із Прусського королівства, 2 

(0,1 %) -  із Баварського королівства і по одному із Франції та Іспанії (оскільки 

в той час євреям було заборонено жити в Іспанії, можливо, йдеться про 

сімейство євреїв-сефардів іспанського походження, яке мешкало в Османській 

імперії). Діаграма розподілу одеських євреїв-іноземців у першій половині 

XIX ст. за підданством показана у додатку Д, рис. 1. Найімовірніше, більшість 

іноземних вихідців, про підданство яких немає достовірних відомостей,
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прибули до Одеси з Австрії. Враховуючи офіційні дані про розподіл за 

підданством іноземців у Одесі в 1826 р. [713, арк. 9] і здобуті відомості про 

євреїв-іноземців, можна стверджувати, що саме іудеї складали основну частину 

австрійськопідданих жителів Одеси. Іноземці інших віросповідань, як видно з 

додатку Д, рис. 2, були, головним чином, турецькопідданими.

Встановлено рідні міста 518 родин вихідців із Австрійської імперії та 

Царства Польського, які проживали в Одесі у першій половині XIX ст. З них 

324 (62,5 %) приїхали із Бродів, 47 (9,1 %) -  із Львова, 14 (2,7 %) -  із Золочева, 

12 (2,3 %) -  із Тарнополя, 10 (1,9 %) -  із Сокаля, 8 (1,5 %) -  із Жовкви, 6 (1,2 %) 

-  із Дрогобича, 5 (1 %) -  із Підкаменя, решта -  із Бучача, Жешува, Куликова, 

Лешкова, Станіславова, Тисмениці, Хелма, Ярослава та інших населених 

пунктів Галичини, а також із Варшави, Кракова, Праги (Чехія) і Ліворно 

(Італія).

Іноземні вихідці, що оселилися наприкінці XVIII -  на початку XIX ст. в 

Овідіополі, були австрійськопідданими і приїхали туди з Галичини. Здобуті 

відомості про рідні міста 63 таких сімей. Найбільше число переселенців 

прибуло із Бродів -  ЗО родин (47,6 %), із Львова та Сокаля -  по 7 (11,1 %), із 

Жовкви -  3 (4,8 %). Серед інших населених пунктів: Дрогобич, Дубник, 

Золочів, Краснопіль, Лешнев, Мостиська, Перемишль, Підкамінь, Рогатин, 

Скалат, Тарнополь, Ярослав тощо.

Як і в Одесі, євреї-іноземці, що проживали в Херсоні і щодо яких вдалося 

знайти відомості, були переважно підданими Австрійської імперії. Лише 

невелика кількість сімей приїхали в Херсон з Османської імперії і Прусського 

королівства. За нашими даними, австрійські євреї прибули туди із Бродів, 

Львова, Березані, Чернівців, Жовкви, Ярослава та ін. Всі виявлені євреї- 

іноземці Миколаєва приїхали туди з Австрії (Бродів, Тисмениці, Підкаменя і 

Пінчува) або Царства Польського.

У Тирасполі оселилися іноземні євреї переважно з Австрійської імперії, а 

також з Османської імперії та Молдавського князівства. Рідними містами 

тираспольських євреїв-іноземців були Белз, Броди, Бучач, Вишнівець, Коломия,
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Калуш, Львів, Люблін, Підкамінь, Станіславів, Тарнопіль, а також Акерман, 

Бендери (до приєднання до Російської імперії), Кишинів, Сучава, Ясси та ін. 

Серед іноземнопідданих євреїв, відпущених із Очаківської фортеці для 

зарахування до міщанства, було два єврея з Прусського королівства і сім з 

Австрійської імперії. Прибули вони з Любліна, Тарнополя і Заліщиків. В 

Єлисаветграді зафіксовані лише австрійськопіддані євреї.

У другій половині XIX ст. іноземні євреї продовжували приїжджати до 

Херсонської губернії із Австрійської імперії, проте географія країн, підданими 

яких вони були, значно розширилася. Після Кримської війни з'явилася велика 

кількість молдавських і турецьких підданих, що склали найчисленніші групи 

іноземних євреїв. У додатку Д, рис. З представлена діаграма розподілу за 

підданством євреїв-іноземців, що проживали в 1881 р. у Херсонській губернії 

(без Одеси і Миколаєва). У додатку Д, рис. 4 показано розподіл за підданством 

євреїв-іноземців у повітах Херсонської губернії в 1881 р. Майже в усіх повітах 

переважали молдавськопіддані (румунськопіддані) євреї, найбільш великою 

була їхня кількість у найближчому до кордону з Молдавським князівством 

Тираспольському повіті.

На відміну від усієї губернії, до Одеси, як показано у додатку Д, рис. 5, до 

1881 р. найбільше число іноземних євреїв приїхали з Османської імперії, 

питома вага вихідців із Королівства Румунії була дещо меншою. Відсоток 

австрійськопідданих в Одесі був помітно вищім, ніж у губернії.

В Миколаєві, як видно з додатку Д, рис. 6, перше місце за чисельністю 

ділили турецько- та молдавськопіддані євреї. Питома вага вихідців з Австро- 

Угорської імперії, як і в Одесі, була досить значною. Турецькопіддані євреї 

Миколаєва були уродженцями міст Анатолії, а також Ботошан, Відня, 

Єрусалима (близько 10 %), Ізмаїла, Константинополя (понад третини), Марселя, 

Тульчі (чверть), Яффи тощо. Молдавськопіддані євреї народилися у Ботошанах 

(близько чверті), Букарешті, Галаці, Ізмаїлі (10%), Кілії, Яссах (майже 

половина) тощо. Австрійськопіддані євреї приїхали до Миколаєва з міст Броди 

(близько чверті), Віжниці, Гусятина, Збаража, Зборова, Золочова, Коломиї,
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Львова, Підкаменя, Садагори, Самбора, Сколе, Станіславова, Тернополя 

(близько 10 %), Теребовлі, Тисмениці, Тлумача, Чернівців тощо. Виявлені 

також австрійськопіддані, які народилися в молдавському місті Ясси.

Якщо в 1870-х роках піддані Османської імперії й князівств Молдавії та 

Валахії в Миколаєві становили сумарно майже 80 %, Австро-Угорської імперії 

-  лише 18,3 %, то в 1880-х рр. австрійськопідданих євреїв стало вже 39%, а 

підданих Османської імперії і королівства Румунії (колишніх князівств 

Молдавії та Валахії) разом -  менше 55 %. Це є свідоцтвом змін у соціальній 

структурі євреїв-іноземців Миколаєва, які відбувалися у 1880-х роках: по мірі 

поступового витіснення бідняків і авантюристів, які приїжджали переважно із 

Молдавії (Румунії) й Османської імперії, зростала питома вага комерсантів з 

європейських країн, переважно з Австро-У горської імперії.

Розподіл іноземних євреїв за підданством в цілому по Херсонській 

губернії (з урахуванням Одеси та Миколаєва) представлено в додатку Д, рис. 7.

Таким чином, у Херсонській губернії наприкінці XVIII -  у першій 

половині XIX ст. євреї-іноземці були підданими 7 держав (9 сучасних країн), 

головним чином Австрійської імперії. Значна кількість народилася в місті 

Броди або прибула звідти. У другій половині XIX ст. у губернії мешкали 

піддані 15 держав (14 сучасних країн), а основний приплив іноземних євреїв на 

південь України йшов із князівств Молдавії та Валахії й Османської імперії. 

Євреї Австро-У горської імперії продовжували приїжджати, проте їхня питома 

вага в загальній чисельності євреїв-іноземців була значно нижче, ніж у першій 

половині століття.

3.2.2. Соціальний статус та матеріальне становище євреїв-іноземців.

Наприкінці XVIII ст. єврейське населення Галичини (як і всієї колишньої Речі 

Посполитої) мешкало або у королівських містах, або у малих містечках, які 

належали магнатам і шляхті, або у селах. Лише в містах жив певний прошарок 

заможних купців, а основна маса галицького єврейства була вкрай бідною 

[1360, с. 69-70]. Як і в Галичині, велика кількість євреїв Російської імперії
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проживала у містах і містечках, основними соціальними групами там були 

купці та міщани. Структура єврейського населення відрізнялась від соціальної 

структури всього населення імперії. Іудейські рабини не належали до прошарку 

духівництва. Дворянство у євреїв було майже відсутнє, за питомою вагою 

селянства євреї значно поступалися іншим етносам, а питома вага купецтва 

серед євреїв була вищою, ніж серед неєвреїв. Особливо великим відсоток 

єврейського купецтва був у південноукраїнських містах. Якщо, за даними Б. 

Міронова, у містах Російської імперії в середині XIX ст. купецтво становило 

близько 10 % усього населення, то в Одесі, за нашими даними, до купецького 

стану належала майже чверть єврейства [884; 1306, с. 116; 1366, с. 77].

Розглянемо соціальну структуру іноземних євреїв південноукраїнського 

регіону наприкінці XVIII -  у середині XIX ст. Багато з них приїжджали до 

Російської імперії у пошуках кращого життя, рятуючись від галицької бідності. 

Основну частину серед них становили незаможні, невелика частина з них 

оселилася у сільськогосподарських колоніях (наприклад, австрійські євреї 

зафіксовані у 1807 р. серед засновників колонії Ізраїлівка Херсонського повіту) 

і були зараховані до землеробів [1161]. Проте переважна більшість оселилася у 

містах і містечках.

Окрім бідняків, вже з кінця XVIII ст. у нових портових містах з'явилися 

також іноземні купці: Ашер Леві в Миколаєві й Херсоні, Майорка Рейзман, 

Арон Полнер, Маркус Левігурович, Мендель Цвібак, Ізраїль Перл в Одесі та 

багато інших. Вище (див. 3.1) названі імена деяких купців-євреїв іноземного 

походження, що проживали в першій половині XIX ст. в Херсоні та Миколаєві. 

Особливо багато галицьких купців переселилися до Одеси. Поряд з ними до 

Херсонської губернії продовжували приїжджати з Австрійської імперії та 

Царства Польського євреї середнього та низького достатку. Як вказує 

С. Ципперштейн, у ті роки євреї в Одесі легко сколочували капітали [1226, 

с. 85; 1368, с. 50]. Якщо в 1820-х рр. деякі з іноземців подумували про 

повернення на батьківщину через неможливість влаштуватися і заробити гідні 

гроші, то вже з 1830-х рр. вони змогли оголошувати капітали третьої гільдії.
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Наприклад, серед тих, хто сколотив капітал в Одесі, були бухгалтери Іоан 

Балтер, Меєр і Мойсей Баумфельди, Ігнац Блюменельд, Мендель Борсам, Нусін 

Бриф, Абрам-Фроїм і Бер Брунтелі, Юдка Вахтель, Абрам Вегсман, Йосип 

Вестель, Самуель-Мозес Воронкер, Йонас Гольфельд, Ісаак Гурович, Абрам- 

Вольф Дайчмейстер, Азріель Журавнер, Мозес-Ісаак Канер, Бенціон-Зіндель 

Кацин, Абрам Ланд, Соломон Моргуліс, Осіас Нісензон, Арон Ной, Якоб-Герш 

Рапопорт, Натан-Самуїл Розенблат, Яков Сегал та Меер Трахтенберг. Таку ж 

картину можна бачити і в інших південноукраїнських містах. Постійне 

поповнення третьої гільдії купецтва за рахунок розбагатілих міщан у першій 

половині XIX ст. було властиво представникам усіх етносів [1327, с. 131; 1331; 

1373, с. 153; 1324].

Знайдено відомості про соціальний стан 1344 одеських євреїв іноземного 

походження у першій половині XIX ст. Купцями різних гільдій стали 277 євреїв 

(20,6 %), міщанами -  942 (70,1 %), ще 109 євреїв (8,1 %) у різні роки змінювали 

свій стан з купецького до міщанського або навпаки, 12 євреїв (1 %) з 

університетськими дипломами не належали до податних станів, троє (0,2 %) 

стали землеробами. У 1852 р., за нашими підрахунками, міщани становили 

приблизно три чверті, а купці -  чверть усіх євреїв іноземного походження, 

зареєстрованих у одеській єврейській громаді, що майже співпадає із загальною 

соціальною структурою єврейського населення міста у той час [884]. 

Подальший розподіл цих іноземних вихідців за соціальним станом залишається 

поза межами нашого дослідження, адже майже усі вони у середині XIX ст. вже 

втратили статус іноземців.

Всі виявлені австрійськопіддані євреї Єлисаветграда, приймаючи 

російське підданство, зараховувалися до міщанства або були розподілені в 

«робочі люди». Деякі з них, наприклад, Гершко Бардах, Янкель Броун і Волько 

Гріншпун, з часом стали купцями [366; 383]. Серед євреїв-іноземців Овідіополя 

в першій чверті XIX ст. до міщанства побажали зарахуватися всі 107 євреїв, про 

яких є відомості, дев'ять із них з часом стали купцями третьої гільдії. 

Встановити структуру євреїв-іноземців Херсону й Миколаєву неможливо через
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по
недостатню збереженість документів. Відомо лише, що частина зарахувалася до 

купецтва, решта -  до міщанства, декілька з останніх, як і в інших містах, з 

часом перейшли до купецтва.

Показниками фінансового становища купців у першій половині XIX ст. 

були наявність нерухомості та розмір оголошених купецьких капіталів. 

Переважна більшість заможних купців першої гільдії (як російськопіддані, так і 

іноземці), мали будинки. Так, нерухомістю в Одесі володіли б із 7 російських 

вихідців, які оголосили капітали першої гільдії на 1834 р. Аналогічне 

співвідношення виявлено і серед заможних іноземців. Однак серед купців 

третьої гільдії аналогія не простежується: мали нерухомість 19 із 27 купців 

російського походження, 15 із 20 іноземних вихідців, які стали до того часу 

російськопідданими, і лише дев'ять із 23 купців-іноземців тієї ж гільдії. Деякі 

заможні купці володіли навіть кількома будинками і кам'яними крамницями. 

Наприклад, по два будинки і крамниці в 1837 р. мали австрійські вихідці 

Міхель Вайнберг і Самуель Гурович [825; 826; 833]. Серед євреїв-іноземців, які 

не оголошували капітали, теж були домовласники.

С. Ципперштейн вважає, що саме галицькі вихідці становили 

найзаможніший прошарок одеських євреїв [1368, с. 51]. Ймовірно, він 

перебільшує, оскільки, як видно з додатку Е, табл. 1, протягом першої 

половини XIX ст. питома вага капіталу, оголошеного в Одесі купцями 

іноземного походження, серед єврейського купецтва була нижче питомої ваги 

їхньої чисельності у єврейському купецтві міста. Лише в 1850-х рр. доля суми 

оголошеного іноземними вихідцями капіталу стала більше питомої ваги їхньої 

чисельності серед всіх одеських купців-євреїв. Тим не менш, як видно з 

додатку Е, рис. 1, іноземний єврейський капітал завжди становив помітну 

частину загального єврейського капіталу Одеси. Приріст єврейського купецтва 

іноземного походження відбувався в першу чергу за рахунок збільшення 

чисельності незаможних купців третьої гільдії, що відображено у додатку Е, 

рис. 2. На початку 1840-х рр. до них приєдналися розбагатілі прикажчики.



Зіставляючи списки купців, які оголошували капітали в різні роки, з 

даними перевірки торгівлі в Одесі, можна зробити висновок, що частина 

іноземних купців-євреїв у перші чотири десятиліття XIX ст. торгували без 

оголошення капіталів. Деякі з них мали недостатній капітал для викупу 

гільдійських свідоцтв, а навіть ті, кому вдавалося в окремі роки оголосити 

капітал третьої гільдії, часто не могли зробити це і на наступний рік.

До середини XIX ст. більшість євреїв-іноземців стали російськими 

підданими. Після зрівнювання в правах з усіма одеськими євреями деякі з них 

протягом другої половини XIX ст. збудували зі своїми нащадками фінансові 

імперії (Мозес Ашкіназі, Саму ель Люлька, Шоель Хаїс тощо).

Розглянемо соціальну структуру іноземнопідданих євреїв у другій 

половині XIX -  на початку XX ст. В усьому єврействі південноукраїнських 

територій у той час переважали бідняки. Лікар В. Маркелов у 1900 р. зазначав, 

що тільки маленька частина євреїв Миколаєва мала добрий та середній статок; 

більшість становили бідняки, ремісники та дрібні торговці [82, с. 81-87]. 

Подібним чином описує єврейське життя в Одесі наприкінці XIX ст. 

І. Бродовський [1229]. М. Поліщук, спираючись на дані про володіння 

нерухомістю та відсоток голосних міських дум, статистично підтверджує 

припущення про досить низький рівень матеріального становища євреїв 

Херсонської губернії того часу [1320, с. 61]. Зіставляючи відомості про 

кількість капіталів першої й другої гільдій та прикажчиків Херсона серед 

єврейського та неєврейського населення у 1881 р., Г. Блюменфельд дістається 

висновку, що заможність євреїв і обсяги їхньої торгівлі були нижче цих 

показників у представників інших етносів [1227, с. 180-181].

Переважна більшість євреїв-іноземців, які прибували до Херсонської 

губернії у 1850-х -  1870-х рр., були незаможними. Це підтверджується 

відомостями поліцмейстерів про майно іноземних євреїв. Тільки деякі з євреїв 

мали будинки чи крамниці, значне число їх володіло лише домашнім начинням. 

У деяких з них були коні або рогата худоба. Але велика кількість 

іноземнопідданих євреїв зовсім не мала ніякого майна [932]. Викуповувати
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купецькі свідоцтва вдавалося одиницям [1150]. Наприклад, у 1863 р. в Одесі 

оголосили купецькі капітали чотири іноземці-євреї: Герман Гіршфельд -  

першої, Озіас Геклер -  другої і Моріц Ландау та Захарій Розенталь -  третьої 

гільдій [854]. Більшість торгували взагалі без свідоцтв [922]. Але поступово у 

Херсонській губернії кількість заможних торговців почала зростати. В 1881 р. в 

Одесі з євреїв-іноземців було 6 купців першої гільдії і 27 -  другої. 

Найзаможнішими були французькі купці Дрейфуси. Три компанії Дрейфусів 

володіли загальним капіталом 400 тис. франків [1399, с. 164]. Проте лише одна 

із 14 крупних торгових фірм у той час належала єврею-іноземцю, а 

домовласниками були тільки 14 іноземних євреїв, значно поступаючись за цим 

показником як російськопідданим євреям, так і іноземцям інших етносів [604, 

арк. 215 зв -216, 228]. У 1884 р. вже 31 іноземнопідданий єврей торгував у 

Одесі за свідоцтвами першої гільдії [604, арк. 215-234 зв.; 1155, арк. 11], однак 

це збільшення відбулося головним чином не за рахунок приїзду до міста нових 

заможних купців, а за рахунок колишніх купців другої гільдії, які тепер 

змушені були сплачувати важкий для їхньої кишені першогільдійський внесок. 

Серед них, наприклад, були австрійськопіддані євреї Мозес Кон (Коган) і 

Беніамін Ронігер, що багато років сплачували податки за другою гільдією, а з 

1883 р. почали викуповувати свідоцтва першої [933, арк. 55; 1208; 271]. Проте 

були й такі, хто взагалі припинили викупати гільдійські свідоцтва, наприклад, 

нідерландський підданий Анусім Тромбах [933, арк. 47].

Деякі з купців, котрі багато років жили в Одесі, мали значну нерухомість. 

Наприклад, згаданий Б. Ронігер володів будинком вартістю 100 тис. руб., 

Абрам Гольдштерн -  будинком за 75 тис. руб., Абрам Вейсман -  двома 

будинками за 60 тис. руб., Соломон-Вольф Коган -  будинком за 60 тис. руб., 

Меєр Маркович -  будинком за 50 тис. руб., а Леві Гільдесгеймеру належав 

маєток з 4000 десятин землі у Єлисаветградському повіті [933].

Білети євреїв-іноземців, що зберігаються у ДАМО, дозволяють 

простежити, як змінювався з плином часу добробут євреїв, що приїхали до 

Миколаєва в 1860-х -  на початку 1880-х рр. Серед тих, кому вдалося заробити
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гроші на відкриття власного бізнесу, був турецькопідданий Хаїм Барський, 

який народився в Ізмаїлі, мешкав у Херсоні, в I860 р. приїхав до Миколаєва і 

спочатку служив прикажчиком на винному складі Левонтіна, а згодом відкрив 

власну фабрику [437, арк. 104; 445]. Торговець із Константинополя Яків 

Гольденберг став фотографом, а в 1880-х рр. відкрив мережу фотоательє в 

Миколаєві та Єлисаветграді [435, арк. 330; 453, арк. 132; 468]. Деякі євреї 

починали в Миколаєві чорноробами і поденниками, а потім зайнялися 

невеликою торгівлею. Однак більша частина євреїв-іноземців були бідні й 

протягом тривалого часу підвищити свій добробут їм так і не вдалося. У 1880-х 

роках мешкали в Миколаєві й заможні купці-представники значних торгових 

будинків: Ісидор Гірш, Арон Гольдшміт, Густав Дрейфус, Якоб Шварц.

В останні десятиліття XIX ст. у зв'язку з кампанією з висилки євреїв- 

іноземців питома вага заможних торговців та представників відомих 

європейських торгових будинків в Одесі, Миколаєві й Херсоні збільшилася, а 

бідняків -  значно зменшилася.

Отже, соціальну структуру євреїв, що приїжджали із-за кордону 

наприкінці XVIII -  у середині XIX ст. переважно складали незаможні, однак 

була серед них і чимала кількість купців й тих, кому вдалося розбагатіти. У 

другій половині XIX ст. більшість євреїв-іноземців становили бідняки, проте 

існував невеликий прошарок купців зі значними капіталами.

3.3. Професійний склад та економічна діяльність євреїв-іноземців

У швидко зростаючих містах Херсонської губернії була гостра потреба у 

фахівцях різних професій і постачальниках, які забезпечували будівництво, 

торгівлю та нормальні умови проживання людей [1377; 1351]. Через це серед 

євреїв-іноземців губернії було особливо багато ремісників і дрібних торговців. 

Великою була також потреба у капіталах. За твердженням І. Тарнополя, євреї- 

вихідці з Галичини в Одесі переважно служили банкірами, купцями або 

маклерами. їхні зв'язки із Петербургом, Бродами і Бердичевом, їхні великі
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контакти із представниками фінансової аристократії Європи, так само як і їхня 

увага до пунктуальності виконання своїх зобов'язань сприяли тому, що вони 

контролювали всі одеські банківські операції [1368, с. 50; 1389].

Зібрано відомості про заняття 1554 євреїв-іноземців, які переселилися до 

Одеси у першій третині XIX ст. В деяких випадках це глави сімей, в інших -  

представники кількох поколінь однієї родини. Діаграма розподілу іноземних 

вихідців за видами занять представлена у додатку Ж, рис. 1.

Найпоширенішою діяльністю серед іноземних євреїв Одеси стала 

торгівля. Нею займалися щонайменше 907 осіб (58,4% від загального числа). 

Принаймні вісім з них поряд із торгівлею вели значну банківську діяльність. 

Крім того, серед них було 48 прикажчиків, 32 бухгалтери, 10 комісіонерів при 

торгових будинках, 10 касирів, рахівників або торговців у крамницях 

господарів. Заможні купці привозили освічених бухгалтерів і прикажчиків із 

собою з-за кордону, оскільки місцеві євреї у той час, як правило, ще не 

володіли достатньою кваліфікацією для ефективного ведення справ своїх 

роботодавців. Багато бухгалтерів, прикажчиків і комісіонерів у 1840-х рр. вже 

вели власну торгівлю. Принаймні 15 євреїв стали маклерами або факторами з 

хлібної торгівлі. Крім них, посередницьку діяльність у цій сфері вели багато 

торговців.

Ще одним поширеним серед євреїв-іноземців видом занять стали ремесла, 

якими в Одесі займалися 387 іноземнопідданих євреїв (24,9 %). За виявленими 

даними, серед них: 131 кравець, 24 шапкаря, 21 ювелір, 14 шевців, а також 

склярі, годинникарі, пекарі, мідники, шмуклери, кришильники тютюну, 

фарбарі, ваточники, багато візників та ін. Були у першій половині XIX ст. серед 

ремісників висококласні майстри. Наприклад, молдавськопідданий єврей Янко 

Швефельберг у 1837 р. вирізав із дерева печатку з російським гербом і підніс її 

Імператорові, за що одержав премію 500 руб. [576].

У складі євреїв-іноземців у Одесі було 180 чорноробів, поденників і 

служителів (11,6%). Інші професії представляли 2 присяжних біржових 

маклери, 12 медиків і юрист з університетськими дипломами, музиканти, оптик,
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механік, аптекар, 37 вчителів, письмоводителі (разом 1,7 %) й хлібороби 

(0,2%); 11 євреїв-іноземців були служителями релігійного культу (0,8%). 

Ймовірно, ті іноземні вихідці, інформацію про професії яких нам знайти не 

вдалося, займалися дрібною торгівлею, чорними і поденними роботами або 

були в служінні.

Відсутність спеціальних досліджень професійної діяльності одеських 

євреїв першої половини XIX ст. і дореволюційних статистичних даних із цього 

питання не дозволяє виконати порівняння професійного складу євреїв- 

іноземців і вихідців із російських губерній. Наші підрахунки за матеріалами 

1852 р. щодо розподілу за становими розрядами євреїв, зареєстрованих в Одесі, 

показують, що колишні іноземці відрізнялися від російських євреїв за двома 

показниками: серед іноземних вихідців виявлена трохи більша питома вага 

торговців і менша доля осілих (тобто тих, хто мав нерухомість) [884].

На відміну від Одеси, в Овідіополі основним видом діяльності євреїв- 

іноземців стали ремесла (додаток Ж, рис. 2). Так, в 1830 р. із 67 

австрійськопідданих євреїв, про заняття яких знайдено відомості, 36 осіб 

(53,7 %) були ремісниками, з них 8 кравців, 3 скляра, 2 ювеліра, швець, мідник, 

мучник, палітурник, бляхар, ваточник тощо. Торгівлею займалися 22 єврея 

(32,8 %). Вони торгували хлібом, вугіллям, курильним тютюном, рогатою 

худобою, шкірою, бакалією, цитрусовими, м'ясом та іншими продуктами. 

Служителів і чорноробів було 6 осіб (8,8 %). Серед інших були хлібороби і 

вчитель.

Через брак документів, що збереглися, немає можливості достовірно 

оцінити співвідношення представників різних професій в усіх містах 

Херсонської губернії. У Херсоні, Миколаєві, Ольвіополі та Єлисаветграді 

виявлено лише окремі відомості щодо занять євреїв-іноземців. За рапортом 

херсонського коменданта підполковника С. Авдуліна, всі австрійськопіддані 

євреї в Херсоні на початку XIX ст. займалися торгівлею [1206]. В першій 

половині XIX ст. серед євреїв-іноземців міста виявлені торговці, ремісники та 

служителі. Наприклад, кравцями у Херсоні були Іхіль-Лейба Халанай і Абрам
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Цитрон (останній до 1830 р. мешкав у Миколаєві) [518; 1099]. В Єлисаветграді 

іноземні євреї займалися переважно торгівлею або ремеслами. Наприклад, Хаїм 

Наєр і Сруль-Герш Розенштейн були майстрами золотих і срібних справ, Аврум 

Бродський -  брильянтником, Нахман Кларфелд, Мошка й Хаїм Гріншпуни і 

Мейер Шварц -  кравцями, Іцко Фіш -  шапкарем, Мошка і Аврум Броуни були 

записані до музичного цеху, Гершко Бардах, Волько Гріншпун і Рівка Броун 

займалися торгівлею [367; 381].

Розглянемо економічну діяльність іноземного єврейського купецтва у 

південноукраїнському регіоні детальніше. О. Дружиніна вважає, що 

найкориснішим класом були євреї, які вели закордонну торгівлю. Дбаючи про 

власну вигоду, вони приносили ще більшу користь і прибуток суспільству 

[1262, с. 153]. Найважливішим напрямком економічної діяльності одеського 

єврейського купецтва у першій половині XIX ст. було банківництво. Історик та 

статистик Російської імперії А. Скальковський відзначав ефективну участь 

одеських купців-євреїв першої та другої гільдій у банківських операціях на 

одеській біржі, незважаючи на обмеженість у капіталах. Він вважав, що 

банкірами були майже усі австрійські купці-євреї [1349, с. 108; 1350]. Серед 

найуспішніших у цій галузі український історик В. Шевченко називає 

австрійського єврея Г. Люльку, проте зазначає, що в першій половині XIX ст. 

йдеться ще про лихварство і неорганізований кредит [1372, с. 62]. У 1830 р. 

генерал-губернатор Новоросійського краю М.С. Воронцов стверджував, що без 

існування в Одесі банкірських контор австрійських євреїв заможні негоціанти 

зазнавали б крайнє утруднення в грошових переказах [1193, арк. 92-96]. Серед 

євреїв-іноземців, які займалися банкірською діяльністю, у 1821 р. був Арон Зак 

[746, арк. 109 зв ], а у 1831 р. -  купці за гостинною статтею другої гільдії 

Берман Трахтенберг і Леон Явровер та третьої гільдії Нафтул Білик й Ізраїль 

Цвергер [769, арк. 1; 1324].

Поширеними напрямами діяльності купців у Херсонській губернії на 

початку XIX ст. були участь у підрядах і поставках, у тому числі для 

Чорноморського флоту, через який щорічно проходило від 8 до 12 млн. руб., а
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також утримання відкупів [1377, с. 42-43]. Найбільш відомі іноземні купці 

Абрам Перетц, син любартовського рабина (Любартов, Люблінське воєводство, 

Польща), і брати Штігліц, сини придворного єврея князя Вальдекського із 

Арользена (Bad Arolsen, Німеччина), що приїхали до Російської імперії 

наприкінці XVIII ст. Купець А. Перетц займався поставками Чорноморському 

флоту різноманітних матеріалів, будував на власній верфі в Херсоні дрібні 

кораблі, а також пристані й магазини в Миколаєві. Купець Микола Штігліц 

разом з А. Перетцем із 1801р. забезпечували кримською сіллю всі західні 

губернії. Займався Микола також винними відкупами і саме на цьому терені 

звернув на себе увагу уряду. Активну участь А. Перетц та М. Штігліц брали у 

величезних провіантських підрядах для російської армії під час війни 1812 р.. 

[1219, с. 50-57; 1223; 1224; 1263; 1299; 1336; 1377].

В 1820-х рр. у підрядах для Чорноморського Департаменту в Миколаєві 

брав участь уродженець австрійської Тисмениці одеський купець Олександр- 

Зусь Боген [859; 1132; 1135]. Серед підрядників Миколаєва згадуються купці з 

Австрійської імперії Нусин Пуретц і Арон Рубінштейн, а також Арон-Меєр 

Халанай, який мешкав у Херсоні [1146; 1377, с. 42; 1400, с. 67]. Варшавський 

уродженець купець за гостинною статтею Маркус Розенберг займався до 

1830 р. в Миколаєві різними підрядами, в тому числі перевезеннями за кордон і 

в межах Російської імперії [799; 1171]. У 1812 р. одеський купець з Австрії 

Маркує Левігурович побудував овідіопольську пристань [581]. Основним 

постачальником та підрядником на будівництві будинків для німецьких 

колоністів, а також утримувачем питного відкупу в Тарутиному та інших 

німецьких колоніях став австрійський виходець одеський купець першої гільдії 

Арон Полнер [943; 944; 1334]. Відкуп мір і ваг в Одесі у 1820-х рр. утримував 

купець австрійського походження Абрам Крантвейс. Австрійськопідданий 

купець Вольф Гальберштам був відкупником кошерної яловичини та різки 

птахів у 1830-х рр. [752; 817].

Торгівля була найпоширенішим напрямом економічної діяльності 

одеського єврейського купецтва. Військовий губернатор Одеси
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Д.Д. Ахльостишев повідомляв у 1840 р. міністерству фінансів про те, що 

іноземні євреї приїжджали до Росії і відправлялися по різних місцях Смуги 

осілості та в інші внутрішні міста імперії для ведення торгівлі, купівлі й 

продажу товарів; вони брали на себе доручення закордонних торгових будинків 

[833, арк. 114-117].

На початку XIX ст. міжнародна торгівля в Одесі перебувала в руках 

грецьких купців, змагатися з якими за розмірами капіталів купці-євреї не могли. 

Тому спочатку євреї не грали помітної ролі у великій одеській торгівлі, 

особливо в хлібній, де всі лідируючі позиції посідали греки [1388, с. 126]. Так, 

за нашими даними із донесень митниці, в одеському порту в 1814-1815 рр. ще 

не торгувало жодного купця-єврея. Але вже в 1819 р. серед тих, хто торгував у 

порту, вказано сім євреїв, з яких четверо були австрійськими вихідцями: Бер 

Бернштейн, Арон Полнер, Давид Фрідман і Мендель Цвібак [711]. У 1834 р. 

серед 111 купців, що вели основну закордонну торгівлю в одеському порту, 

вказано лише 2 єврея, причому іноземців серед них не було [220]. У 1844 р. із 

66 великих купців, які торгували в одеському порту, значилося 6 євреїв із 

сумарним оборотом 750 479 руб. сріблом, із них троє -  іноземні вихідці: 

Соломон Гурович, Ілля Бернштейн і Міхель Вайнберг із сумарним обігом 

129 918 руб. [221]. У 1849 р. серед 116 купців, що займалися значною 

закордонною торгівлею при Одеській портовій митниці, значилося вже 9 євреїв 

із сумарним оборотом 2 167 954 руб. сріблом, серед них іноземні вихідці 

Соломон Гурович і Мозес Геллер з оборотом 100 324 руб. [222; 1324].

Наполеонівська «континентальна блокада» різко скоротила торгівлю 

через середземноморські порти Французької імперії і направила цю торгівлю 

сухопутними дорогами. Одеса виявилася вдало розташованою для того, щоб 

прийняти транзитний потік із Азії до Європи й назад. Відомий одеський 

негоціант Ш. Сікар вважав транзит найвигіднішою формою товарообміну, бо 

транзитна торгівля потребувала найменшого капіталу для функціонування, 

надавала багато робочих місць, не завдавала збитків і сприяла розвитку 

промисловості. За твердженням графа М.С. Воронцова у 1830 р., високого
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ступеня розвитку транзитний торг досяг саме завдяки іноземним євреям. У 

1820-х роках його вели австрійські вихідці Вольф Гальберштам, Якуб 

Натанзон, Маркус Самуельзон і Мендель Цвібак. Обсяги торгівлі Натанзона і 

Цвібака в окремі роки значно перевищували 1 млн. руб. [212; 214; 1245, с. 179, 

188; 1255, с. 25; 1324]. Австрійський виходець купець Бер Бернштейн, 

займаючись протягом багатьох років транзитними перевезеннями, в 1833 р. 

розробив проект диліжанса для перевезення пасажирів, грошів і вантажів із 

Одеси до Бердичева, Радзивилова, Бродів і назад [575].

Ще одним важливим напрямком діяльності одеських купців-євреїв стало 

посередництво у хлібній торгівлі. На думку О. Дружиніної, євреї-посередники 

були необхідні поміщикам для експорту хліба та іншої продукції, а держава за 

допомогою енергійного єврейського купецтва отримувала великі митні доходи 

[1262, с. 153]. Посередники проводили багато часу в сільській місцевості, 

збираючи відомості для експортерів, підтримуючи контакти з виробниками, 

укладаючи згоди щодо продажу урожаю і спостерігаючи за доставкою. 

Експортери значною мірою залежали від інформації, зібраної такими 

посередниками. С. Ципперштейн вважає, що саме галицькі купці зайняли 

основні позиції у цьому виді діяльності [1368, с. 50]. Одним із найвідоміших 

посередників у хлібній торгівлі став бродський уродженець Мозес Ашкіназі 

[1372, с. 74-75].

Одеські купці-євреї займалися також внутрішньою міською торгівлею. 

Наприклад, у 1836 р. в магазинах, крамницях і погребах в Одесі торгував 71 

купець-єврей (1 -  першої, 2 -  другої і 68 -  третьої гільдії); 44 з них були 

іноземними вихідцями (62%). У 1840 р. в Одесі діяло 80 лавок, магазинів і 

погребів купців-євреїв (1 -  першої, 4 -  другої і 75 -  третьої гільдії); половина з 

них мали іноземне походження. Вони торгували винами, мануфактурними 

товарами, бакалією, дрібними товарами, а також сукном, галантерейними і 

ювелірними виробами, шитим одягом, борошном, шкірами, лісом, вугіллям, 

посудом, мішками тощо. Серед найкращих торговельно-промислових закладів 

Одеси другої чверті XIX ст. вважалися мануфактурний магазин австрійського
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вихідця Якуба Натанзона («Натанзон і Ко» з 1827 р.) на Гаванній вулиці та 

оптика баварського вихідця Б. Енгеля на Рішельєвській вулиці [825; 833; 1271, 

с. 381; 1319, с. 29].

Деякі купці австрійського походження мали у першій половині XIX ст. 

ремісничі майстерні, де займалися власним виробництвом. Наприклад, 

майстерню з виготовлення капелюхів тримав Зейлік Кофман, годинникові 

майстерні мали Давид Валтух та Клімент і Моріц Штерни [760, арк. 12; 889, 

арк. 39 зв., 61 зв., 69 зв].

Слід назвати ще один напрямок діяльності купців-євреїв Одеси у першій 

половині XIX ст. -  вони були маклерами, присяжними стряпчими, нотаріусами 

та браківниками в Одеському комерційному суді. Наприклад, у 1842 р. там 

працювали купці іноземного походження: публічний нотаріус Саму ель

Гурович, біржові маклери Абрам Трахтенберг, Мойсей Гебенштрейт, Фабіат 

Френкель, Нотка Гольдштейн, Мойсей Ліхтенштадт (також був браківником), 

Самсон Дербліх, Яков Бардак, Вольф Гольд, Гершко Розенблат, Михайло 

Бернштейн, Якуб Цейнер, Лейзер Штейнфінкель, Білиг, Моргуліс, Іона 

Гольдштейн, Мойсей Френкель, присяжні піклувальники у справах невправних 

Мошко Геллер, Гершко Фінкельштейн, маклер слуг та робітників Янкель 

Моргенштерн [103, с. 153-154]. Ця робота дозволяла встановлювати корисні 

зв'язки та лобіювати власні комерційні інтереси, тому стала популярною серед 

одеського єврейського купецтва.

Виконаємо аналіз професійного складу та діяльності євреїв-іноземців 

південноукраїнського регіону у другій половині XIX -  на початку XX ст. У 

Західній Європі з середини XIX ст. послаблення в законах і зростаюча 

асиміляція євреїв сприяли тому, що єврейські імена все частіше з'являлись у 

списках фінансистів, юристів, лікарів, письменників, вчених, діячів культури і 

політиків. В останній чверті XIX ст. 71% всіх євреїв Східної Галичини 

мешкали у містах. 26,4 % євреїв були задіяні у промисловості (на виробництві 

харчових продуктів, одягу, обробці деревини, металів тощо), 29,4 % -  у 

торгівлі, 7,9 % жили з рент, поденної роботи або ніде не працювали. Серед усієї
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галицької інтелігенції євреї складали майже половину -  49,3 % [1265, с. 535- 

536; 1307]. Євреї Османської імперії, вихідці з якої у розглядуваний період 

становили найбільшу групу євреїв-іноземців на півдні України, були в своїй 

країні переважно ремісниками, торговцями, фінансистами та представниками 

вільних професій, насамперед медиками [1297, с. 12].

За даними Г. Блюменфельда, у другій половині XIX ст. євреям 

Херсонської губернії належала абсолютна перевага у торгівлі й промисловості. 

В їхніх руках опинилася майже вся хлібна торгівля і вся торгівля лісом. їм 

належало понад половину великих фабрик і заводів. Більше половини 

ремісників у містах і майже всі у селах були євреями [1227, с. 219]. М. Поліщук 

вказує, що у сфері єврейської зайнятості південноукраїнського регіону в 

останній чверті XIX ст., окрім торгівлі й ремісництва, переважала 

некваліфікована робоча праця. Швидко формувалася інтелігенція, все 

вагомішою ставала група представників вільних професій: медиків, адвокатів й 

публіцистів. У цьому вони наближалися до єврейства Західної та Центральної 

Європи [1320, с. 62].

Найбільш докладні відомості про професійний склад євреїв-іноземців у 

Херсонській губернії нам вдалося зібрати на 1881 р. Представлені в табл. 1-2 і 

рис. З додатку Ж дані показують, що найбільша кількість іноземних євреїв 

Одеси займалися торгівлею (42,9 %), чорними роботами (32,5 %) й ремеслом 

(22,6 %). У цілому це відповідає заняттям російськопідданих євреїв у місті в 

той час. Однак привертає увагу в іноземців, порівняно з російськими євреями, 

помітно більший відсоток торговців (на 6,8 %), дещо більший відсоток 

ремісників (на 2,1 %), а також менша питома вага чорноробів і поденників (на 

6,8%) і представників вільних професій (на 1,1%). Серед євреїв-іноземців 

торгівлею займалися заможні купці, дрібні торговці й прикажчики з 

тимчасовими свідоцтвами. У другій половині XIX ст. почала формуватися нова 

для євреїв професійна група -  робітники заводів та фабрик, з'явилися власники 

промислових підприємств [604, арк. 215-234 зв ].
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Поміж іноземних євреїв-ремісників та робочих зустрічалися вельми 

неординарні особистості. Наприклад, майстер живописно-малярного цеху 

австрійський єврей Сигізмунд Бендель у 1883 р. на сільськогосподарській 

виставці в Одесі був нагороджений медаллю за свою роботу. Його 

співвітчизник Симон Друкер на початку 1870-х рр. у маєтку графа Полетіло в 

Красноставському повіті Люблінської губернії влаштував велику фабрику, на 

якій вперше в Російській імперії започаткував виготовлення віденських гнутих 

меблів. Після цього аналогічну фабрику він влаштував для купця Дикіса в 

Одесі, де на початку 1880-х рр. працював сам і керував роботою 200 робітників 

[940, арк. 250-251].

Вільні професії у євреїв-іноземців представляли лікарі, дантисти, 

приватні повірені, художники та артисти. Питома вага цих спеціалістів 

зменшилася у порівнянні з першою половиною століття і була вдвічі меншою, 

ніж аналогічний показник серед місцевих євреїв.

Порівняємо заняття іноземців-євреїв та іноземців-неєвреїв у 1881 р. в 

Одесі на основі офіційних відомостей Комісії з єврейського питання. Як видно 

із табл. 1-2 та рис. З додатку Ж, незважаючи на те, що іноземці становили 

менше 10 % неєврейського населення Одеси, вони панували у великій торгівлі 

та фабрично-заводському підприємництві неєвреїв, що відрізняло їх від 

іноземців-євреїв. Найпопулярнішими серед іноземців-неєвреїв видами 

діяльності були: чорні й поденні роботи (39,3 % всіх іноземців-неєвреїв) і 

ремесло (27,12%). Євреї-іноземці трохи поступалися їм за відсотком купців 

першої гільдії, проте помітно випереджали у дрібній торгівлі, маклерстві й 

факторстві. Іноземці-неєвреї лідирували за кількістю фабрикантів і робітників 

заводів, ремісників, чорноробів і представників вільних професій.

Після 1881 р. професійний склад іноземнопідданих євреїв у губернії 

істотно змінився. Збільшилася питома вага заможних купців і фабрикантів та 

значно зменшилась, а згодом була зведена практично до нуля кількість 

ремісників, прикажчиків, дрібних і середніх торговців [1155, арк. 11].
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Розглянемо професійний склад миколаївських євреїв-іноземців у другій 

половині XIX ст. Після зняття у 1862 р. заборони іноземним суднам заходити в 

Миколаїв, торгівля в місті почала швидко розвиватися. За короткий термін 

порт, який спеціалізувався на вивезенні хліба і руди, посів третє місце в 

експорті країни. У 1873 р. Миколаїв з'єднали залізницею з Харковом [1320, 

с. 44]. Цими обставинами пояснюється те, що в Миколаєві, як і в Одесі, на 

першому місці серед занять євреїв (як російськопідданих, так і іноземців) була 

торгівля. Однак у 1874 р. питома вага торговців серед іноземнопідданих євреїв 

була менше, ніж серед корінних євреїв.

У додатку Ж, табл. З представлені відомості про розподіл іноземних 

євреїв Миколаєва у 1874 р. за видами занять. Більшість торговців серед них у 

той час займалися алкогольною і хлібною торгівлею, чимало торгували 

тютюном та бакалією, а також старими речами. Заняття євреїв-іноземців в той 

час відрізнялися від занять російськопідданих євреїв значно більш високою 

питомою вагою некваліфікованих робітників (чорноробів, поденників, 

служителів), а також більш високим відсотком представників вільних професій 

(музикантів, лікарів та інших). Питома вага ремісників серед іноземнопідданих 

євреїв була дещо нижчою, ніж серед корінних євреїв. Кравці становили майже 

половину усіх ремісників. Дані у табл. 4 у додатку Ж показують, що в 1881 р. 

залучені у торгівлю були 88 іноземних євреїв (35,2 %); з них принаймні 23 

пов'язані з торгівлею хлібом (більше, ніж у 1874 р ), інші торгували бакалією, 

галантерейними товарами, тютюном, рибою, шкірою тощо. Другу численну 

групу євреїв-іноземців утворювали ремісники -  74 особи (29,6 %), що 

становило 17 % євреїв міста, що займалися ремеслами. Серед них було багато 

кравців, шапкарів й столярів. Порівняно з 1874 р. питома вага кравців трохи 

зменшилася, а ремесла євреїв-іноземців стали різноманітнішими. Як і раніше, 

великий відсоток іноземнопідданих євреїв займалися чорними і поденними 

роботами (27,2 %). Єдиним фабрикантом серед євреїв-іноземців у Миколаєві в 

той час був турецькопідданий Хаїм Барський, який володів фабрикою із 

виробництва зельтерської води [445; 1330], а інший фабрикант -
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прусськопідданий Юліус Бейль -  відкрив завод з вироблення кишок для ковбас 

і струн дещо пізніше, тому не врахований у 1881 р. [1326]. У порівнянні з 

російськопідданими євреями іноземці поступалися їм за питомою вагою 

торговців і осіб без певних занять, трохи випереджали їх за долею ремісників і 

представників вільних професій та значно випереджали за відсотком 

чорноробів й поденників.

В 1887 р. перед початком масової висилки іноземних євреїв із Миколаєва 

38 із них займалися торгівлею (34,2 %), 14 працювали прикажчиками або 

касирами (12,6 %). Ремісників було 31 особа (27,9 %), чорноробів, поденників і 

слуг -  16 осіб (14,4%). Питома вага останніх помітно скоротилася, оскільки 

вже в першій половині 1880-х рр. почали відмовляти їм в російських видах на 

проживання і висилати з країни як безпаспортних [458]. Двоє іноземців були 

хліборобами, ще 10 представляли інші професії: лікар, дантист, аптекар, 

архітектор, гімнаст, музикант, вчителі тощо.

Херсон теж був портовим містом, однак торгівля, особливо закордонна, 

до початку XX ст. там була менш розвинена. В 1881 р. іноземних торговців і 

прикажчиків із євреїв у Херсоні було 25 осіб (31,3 % іноземнопідданих євреїв), 

що становило 14 % від усіх торговців-євреїв міста. Більшість євреїв-іноземців 

на той час займалися ремеслом -  36 осіб (45 %). Серед них традиційно перше 

місце по чисельності посідали кравці -  14 осіб (39 %). Євреї-іноземці становили 

12,8 % усіх херсонських ремісників-євреїв. Знаходилися в служінні або 

займалися чорними роботами в 1881 р. 13 євреїв-іноземців (16,3 %). Були серед 

них також вчитель і служитель релігійного культу. З 1870-х рр. у Херсоні 

функціонував кишковий завод прусськопідданого уродженця Вроцлава 

Еммануїла Бейля. Продукція заводу (кишки для ковбас) експортувалася до 

Німеччини [1326].

У додатку Ж, рис. 4 графічно подано порівняння професійного складу 

євреїв-іноземців Одеси, Миколаєва та Херсона за основними видами діяльності: 

торгівлі, ремісництва, чорним й поденним роботам та вільним професіям. 

Гістограма демонструє пряму залежність відсотка торговців і чорноробів та
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обернену залежність долі ремісників від розвиненості торгівлі у містах: питома 

вага торговців і чорноробів найбільшою була в Одесі, найменшою -  в Херсоні, 

а доля ремісників -  навпаки. У Миколаєві, який поступався Одесі у 1881 р. за 

обсягами зовнішньої торгівлі, одержано середні показники.

Економічна діяльність заможного єврейського іноземного купецтва 

впродовж другої половини XIX ст. набирала обороти. Незважаючи на 

обмеження, австрійськопіддані купці-євреї у 1850-х рр. продовжували 

торгувати в Одесі. У 1859 р. серед купців, які проводили в місті важливий 

закордонний торг, був Герман Гіршфельд -  нащадок відомого роду левітів і 

купців. Обсяг його закордонної торгівлі в одеському порту в 1860 р. становив 

145 908 руб. [229; 1326]. З 1860-х рр. у Одесі значною торгівлею займалися 

Абрам Вейсман, Самуїл Беллінг, Осіас-Меєр Геклер, Абрам Гольдштерн, 

Соломон-Вольф Коган, Моріц Ландау, Маркус Пантес, Лейзер Хігер, Мозес 

Кон (Коган), з 1870-х -  Єреміас Собель, Симон Райх, Авраам Розенцвейг, 

Беніамін Ронігер, Олександр Шапіро, Моріц Шварцкопф тощо.

Одним із напрямів діяльності іноземнопідданих купців-євреїв того часу, 

як і в першій половині століття, були підряди і поставки, у тому числі для армії, 

що набувало особливої актуальності під час участі Російської імперії у воєнних 

діях. За спогадами С. Борового, його дід, Давид Біллиг, який прибув до Одеси 

на початку 1870-х рр. з австро-угорської Буковини, став одним із багатьох 

євреїв, що брали участь у різноманітних поставках російській армії під час 

російсько-турецької війни 1877-1878 рр. [233, с. 34].

В останні десятиліття XIX ст. євреї панували у великій хліботоргівлі, 

одному з найважливіших напрямків економіки півдня України. Компанії 

іноземних євреїв у 1883-1900 рр. експортували через одеський порт 33 089 881 

чверть зерна (24,4% всього одеського хлібного експорту), в 1906-1908 гг. -  

13 147 213 пудів зерна (3,2%). Через миколаївський порт у 1879 р. іноземні 

євреї вивезли 543 904 чверті зерна (14,4% хлібного експорту), в 1881р. -  

270 270 чвертей (14,9 %), в 1887 р. -  1 444 201 чверть (42,3 %), в 1890-1895 рр. 

-  13 962 071 чверть (46,6 %), в 1902 р. -  15 772 693 чверті (19 %).
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У додатку 3, табл. 1 і 2 представлені персоніфіковані дані щодо обсягів 

зернового експорту іноземних купців-євреїв відповідно через одеський та 

миколаївський порти наприкінці XIX -  на початку XX ст. Діаграми в додатку З, 

рис. 1 і 2 демонструють, що питома вага обсягів вивезеного іноземнопідданими 

євреями зерна в загальному обсязі хлібної торгівлі через ці порти наприкінці 

XIX ст. була дуже значною. Одними з найбільших торговців хлібом стали 

контори Леопольда Луї Дрейфуса і братів Дрейфусів (Йосипа, Натана, 

Костянтина і Густава) із Франції та Моріца Нейфельда з Німеччини. В окремі 

роки обсяг зерна, вивезеного через миколаївський порт компанією «Нейфельд і 

Ко», становив третину всього хлібного експорту цього порту. Дещо менші 

обороти мала експортна діяльність австро-угорських купців-євреїв Сендера 

Крігера, Моріца Кона, Ізраїля Аронсона, Ісидора Гірша, Еліаса Штемпеля, 

Соломона Когана та Ізраїля Фрідмана [933, арк. 88; 1325; 1333; 1344].

На початку XX ст. контори Дрейфусів і Нейфельда вивозили хліб також 

через херсонський порт. У другому півріччі 1906 р. компанія Луї Дрейфуса 

експортувала зернових продуктів на суму 1 119 344 руб. (11,5% загальної 

вартості зерна, вивезеного з Херсону), а у першому півріччі 1907 р. -  

427 510 руб. (5 %). Протягом 1909-1914 рр. компанія вивезла через херсонський 

порт 329808 чвер. зерна (11,9 %), а компанія Нейфельда вивезла -  230 255 чвер. 

зерна (8,3 % хлібного експорту Херсону) [1333; 1333; 1344; 1344].

У додатку И, табл. 1 надано відомості про торговельну діяльність 

іноземного єврейського купецтва на півдні України наприкінці XIX ст. Ці дані 

дозволяють стверджувати, що багато купців мали значні обороти закордонної 

експортної торгівлі хлібом, вовною та іншими продуктами, а також 

імпортували мануфактурні й колоніальні товари, посуд, вугілля, хімічні 

продукти та різноманітне обладнання. Імпорт вугілля, залізних виробів та 

обладнання був у той час важливим для розвитку промисловості та сільського 

господарства південноукраїнського регіону.

Євреї-іноземці приймали у розвитку фабрично-заводської промисловості 

півдня України безпосередню участь. їхній внесок полягав не тільки в наданні
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прибутку для казни, а й у впровадженні нових технологій виробництва. 

Особливого визнання з боку місцевої влади домігся власник фабрик з 

виробництва сірників та ґудзиків у Одесі Б. Ронігер, а рибно-консервний завод 

Ю. Бейля вважався одним із найбільших в імперії і неодноразово виборював 

нагороди на міжнародних виставках. Фабрики євреїв-іноземців забезпечували 

робочі місця багатьом місцевим робітникам і навіть арештантам. Наприклад, на 

ґудзиковій фабриці Б. Ронігерау 1898 р. працювало 69 робітників, які одержали 

за рік 6 880 руб. заробітної плати, на фабриці Є. Собеля -  40, зарплатня яких 

становила у 1898 р. 2 379 руб. Рівень річної оплати праці робітників на цих 

двох фабриках був не високим (але й не найнижчим) у порівнянні з 

аналогічними підприємствами, проте кількість робочих днів на рік була 

меншою [605; 933; 939, арк. 217; 271; 273; 275; 1303, с. 34-35, 83; 1325; 1333]. У 

додатку И, табл. 2 надано відомості про фабрично-заводську діяльність 

іноземних купців-євреїв наприкінці XIX ст.

Внесок євреїв-іноземців у економіку регіону був значним. Так, за 

приблизними підрахунками, торгівля лише одного торговельного будинку «Луї 

Дрейфус і Ко» приносила щорічний дохід місту Миколаєву до 40 тис. руб., не 

включаючи доходи залізниці й судноплавства. Крім того, діяльність фірми 

створювала робочі місця численним місцевим жителям [477, арк. 4 зв ].

Діти іноземних купців-євреїв навчалися в Новоросійському та інших 

університетах, вони стали лікарями, інженерами і юристами, що було 

притаманно європейському купецтву того часу [1322; 1333].

Розглянемо професійний склад усіх євреїв-іноземців у містах Херсонської 

губернії та її повітах. До розрахунків не беремо Одесу та Миколаїв, оскільки 

великі портові міста мали свою специфіку зайнятості мешканців, що не була 

притаманна іншим населеним пунктам, а тому показники цих міст заважають 

виконати достовірний аналіз ситуації поза ними. Як показують наші 

підрахунки, більша частина іноземних євреїв губернії проживали не в селах 

(повітах), а в містах і містечках, причому в основному вони прагнули у великі 

міста, де була розвинена торгівля. На засаді офіційних даних зібрано відомості
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про заняття глав 952 сімей євреїв-іноземців, що проживали в Херсонській 

губернії (без Одеси і Миколаєва). Найбільшу професійну групу становили 

ремісники -  409 осіб (42,9 %). У повітових і позаштатних містах цей показник 

був у середньому навіть вище -  48 % (217 осіб), у повітах -  38,3 % (192 особи). 

Ґрунтуючись на даних М. Поліщука щодо кількості всіх ремісників-євреїв у 

містах Херсонської губернії [1320, с. 325], можна прийти до висновку, що 

іноземнопіддані євреї становили 25,2 % усіх євреїв, які займалися ремеслами в 

містах губернії в 1881 р.

Використовуючи матеріали Херсонської комісії з єврейського питання 

[1169], отримуємо, що питома вага іноземнопідданих серед усіх євреїв- 

ремісників губернії становила 25,2 % при помітно меншій частці іноземців у 

єврейському населенні губернії (як показано вище, євреї-іноземці становили 

приблизно 4% єврейського населення Херсонської губернії). В Одеському 

повіті ремісники серед російськопідданих євреїв становили лише 8,9 % (154 

особи), а їхня частка серед євреїв-іноземців -  37,4 % (79 осіб).

Іноземнопідданими були 33,9 % усіх євреїв-ремісників повіту, що більш, ніж у 

З рази, перевищує частку іноземців в єврейському населенні повіту.

Другу численну групу євреїв-іноземців Херсонської губернії (без Одеси і 

Миколаєва) в 1881р. складали торговці -  375 осіб (39,3%), включаючи 

прикажчиків. У повітах (без урахування міст) саме з торгівлею була пов'язана 

діяльність більшості іноземнопідданих євреїв -  229 осіб (45,7 %), лише в 

Ананьївському повіті відсоток торговців становив нижче ЗО %. В Одеському 

повіті питома вага торговців серед євреїв-іноземців була найбільшою (51,2 %), 

проте вона помітно поступалася відсотку торговців серед російськопідданих 

євреїв (75,7 %).

При підрахунках у Херсонській губернії в цілому, включаючи Одесу та 

Миколаїв, отримуємо, що кількість торговців значно перевищувала кількість 

ремісників (додаток Ж, табл. 5). Дані щодо портових міст суттєво впливають на 

зміну показників питомої ваги чорноробів, поденників і служителів: 28,27 % у 

Херсонській губернії в цілому і лише 6,2 % -  у губернії без Одеси і Миколаєва.
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В останній чверті XIX ст. у Херсонській губернії в руках євреїв була 

зосереджена значна частина промисловості. За даними Г. Блюменфельда, в 

1880 р. їм належали 122 із 194 губернських фабрик і заводів (за іншими даними 

-  84 із 369) [1169, арк. 272-325; 1227, арк. 193]. Проте тільки невеликою 

частиною з них володіли іноземнопіддані євреї.

Ще одна професійна група євреїв-іноземців -  землероби -  зовсім 

незначна (лише 16 осіб -  0,25 %), оскільки землеробство у Херсонській губернії 

майже не приносило євреям прибутків навіть у сільськогосподарських 

колоніях. Більшість іноземних євреїв у селах займалися торгівлею й 

ремісництвом [1227, арк. 218]. У цілому діяльність євреїв-іноземців у губернії 

була досить різноманітною і не обмежувалась названими заняттями. 

Наприклад, молдавськопідданий Аврам Гільман служив начальником 

залізничної станції Знам'янка в Олександрійському повіті, а його співвітчизник 

Хаїм Глікман утримував поштові станції в Ананьївському повіті [932, арк. 

742 зв., 824 зв]. Серед представників вільних професій у губернії лідирували 

музиканти.

Потрібно звернути увагу і на те, що в Херсонській губернії (без 

урахування Одеси і Миколаєва) в 1881 р. була й немала кількість євреїв- 

іноземців, які не мали певних занять: всього 56 осіб, включаючи декількох 

шахраїв. Більше половини з них проживали в Ананьївському повіті. Ймовірно, 

останнє пов'язане зі слабким розвитком торгівлі в цьому повіті і з меншою 

потребою там у некваліфікованій робочій силі, ніж у великих портах і 

найближчих до них повітах. У Вінницькому повіті Подільської губернії у 

1875 р. питома вага євреїв-іноземців, що не мали занять або відбували тюремне 

покарання, була теж високою і становила 20 %, а торговців -  низькою (27,8 %). 

Проте, на відміну від повітів Херсонської губернії, там була порівняно низькою 

доля ремісників (25,6 %), а відсоток чорноробів і служителів -  високим (20%). 

В Акерманському повіті Бессарабської губернії у 1881 р. доля торговців і 

ремісників була також нижчою, ніж у повітах Херсонської губернії, -  

відповідно 33,2 % та 40,5 %, а доля чорноробів і служителів та тих, хто не мав
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занять, -  вищою (17,3%) [932; 1126, арк. 210-228, 510-535]. Ці відомості 

підтверджують те, що Херсонська губернія надавала євреям-іноземцям більше 

можливості для працевлаштування й заробітку, ніж сусідні Подільська й 

Бессарабська губернії.

Порівняння з Катеринославською губернією у 1881 р. показує іншу 

картину (додаток Ж, рис. 5). Переважна більшість євреїв-іноземців мешкала там 

у містах Катеринославі, Ростові-на-Дону, Таганрозі, Маріуполі, які мали 

високий рівень економічного розвитку. Ростов, Таганрог та Маріуполь були 

портовими містами з бурхливою закордонною торгівлею. Тому професійний 

склад євреїв-іноземців там наближений до міст Херсонської губернії: торговці 

складали майже 44 %, ремісники -  понад 44 %. Відмінністю від Херсонської 

губернії стала дуже низька доля чорноробів (2 %) і відносно висока доля 

представників вільних професій (близько 4 %), що вказує на більш високий 

рівень добробуту євреїв-іноземців навіть у порівнянні з Херсонською 

губернією. Проте невелика загальна кількість іноземнопідданих євреїв у 

Катеринославській губернії могла бути спричинена тим, що бідняки не 

селилися там, а це впливало на відсоток чорноробів. У Таврійській губернії, як і 

в Херсонській, євреї-іноземці у 1881 р. були розселені більш рівномірно, ніж у 

Катеринославській, багато їх мешкало у невеликих містах і повітах. 

Особливістю професійного складу таврійських євреїв-іноземців стала висока 

питома вага ремісників (52,1 %) і представників вільних професій (6,2 %) та 

порівняно нижчий відсоток торговців (34,1 %) і чорноробів (4,1 %) (додаток Ж, 

рис. 5). Навіть у портових містах Таврійської губернії євреї-іноземці віддавали 

перевагу ремеслам. Наприклад, у Євпаторії всі іноземні євреї були ремісниками 

-  кравцями або шевцями, у Керч-Єнікольському градоначальстві ремісники 

становили 55 %, а торговці -  менше 33 % і лише у Сімферополі доля ремісників 

і торговців була майже однаковою (відповідно 40 % і 38,5 %), а відсоток 

чорноробів значним (10,8 %) [932; 1335].

Таким чином, професійна зайнятість євреїв-іноземців Херсонської 

губернії першої половини XIX ст. мала такі особливості. У великих
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торговельних містах (насамперед Одесі) понад половину осіб займалися 

торгівлею. Другою за чисельністю професійною групою були ремісники. Ще 

одну велику групу зайнятості становили чорнороби і поденники. Невелику за 

чисельністю групу складали представники вільних професій. У малих містах 

(наприклад, Овідіополі) понад половину всіх євреїв-іноземців були 

ремісниками, а третина -  торговцями; чорнороби і поденники становили менше 

10 %, а представників вільних професій майже не було. У другій половині 

XIX ст. мала місце майже аналогічна професійна структура. Проте дещо 

зменшилась питома вага торговців у великих містах і зріс відсоток чорноробів 

та поденників. У невеликих містах і селах, як і упродовж першої половини 

століття, найбільшою професійною групою були ремісники, другою за 

кількістю -  торговці, а відсоток чорноробів і поденників був значно меншим, 

ніж у великих містах.

Отже, євреї-іноземці складали на півдні України протягом XIX ст. 

помітну частину єврейського населення. їхня кількість змінювалася разом зі 

змінами у правовому становищі: збільшувалася до початку 1830-х рр. та з кінця 

1850-х до початку 1880-х рр. і зменшувалася в інші періоди. Іноземнопіддані 

євреї прагнули жити у містах, особливо багато їх мешкало в Одесі, де вони 

становили до половини всього єврейського населення у першій третині XIX ст. 

і понад 18% на початку 1880-х рр. Первісно це були переважно австрійські 

вихідці з Галичини, а в другій половині століття найчисленніші групи складали 

турецько-, молдавсько- та австрійськопіддані євреї.

Протягом XIX ст. до південноукраїнського регіону приїжджали євреї 

різного соціального статусу: від заможних купців до бідняків. Соціальна 

структура євреїв-іноземців у першій половині XIX ст. майже збігалася зі 

структурою всього єврейського населення міст південноукраїнського регіону. 

Особливістю іноземного купецтва того часу була невелика кількість купців 

першої гільдії та значний прошарок купецтва третьої гільдії. У третій чверті 

століття соціальний склад іноземців відрізнявся від складу всього єврейства
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регіону меншим відсотком купецтва, а в останній чверті -  навпаки: питома 

заможних купців серед євреїв-іноземців стала високою.

Іноземні євреї займалися на півдні України усіма притаманними євреям 

видами професійної діяльності: торгівлею, банківською справою, підрядами та 

постачанням, ремісництвом, чорними роботами тощо. Вони зробили істотний 

внесок у розвиток економіки регіону, особливо ефективною була діяльність 

іноземного єврейського купецтва в Одесі.
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РОЗДІЛ 4

ЄВРЕЇ-ІНОЗЕМЦІВ ПРОЦЕСАХ КУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ЄВРЕЇВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

До кінця XVIII ст. євреї були вкрай відокремленою суспільною групою, 

що різко відрізнялася від іншого населення Російської імперії релігією, 

традиціями і власними общинними інститутами [1281, с. 115]. Однак протягом 

XIX ст. відбувався активний процес культурної трансформації російського 

єврейства, яке поступово почало спрямовуватися з економічної периферії в 

центр торговельної й фінансової активності. На думку С. Ципперштейна, ніде у 

Смузі осілості акультурація євреїв не була настільки всеосяжною, як в Одесі. 

Характер культурного життя одеської єврейської громади пояснюється 

новизною і поліетнічністю міста, його бурхливим торговельним розвитком. 

Тісні й тривалі комерційні зв'язки Одеси з Західною та Центральною Європою, 

Азією і Сполученими Штатами значно полегшували одеситам контакти з 

навколишнім світом у порівнянні з тими можливостями, що були у типових 

російських євреїв. Одеські євреї все рішучіше брали участь у різних сферах 

суспільної діяльності, оскільки переваги від їхньої економічної, соціальної та 

культурної активності ставали все очевиднішими [1368, с. 27-28].

У світлі змін, що відбувалися в єврейській самосвідомості, найбільше 

значення мали реформи освіти і синагоги, які традиційно пов'язуються з течією 

Таскали і в яких основна роль приписується євреям саме іноземного 

походження.

4.1. Розвиток світської освіти євреїв півдня України у XIX ст.

Дореволюційний російський діяч А. Білецький у 1894 р. зазначав, що 

світська освіта для переважної більшості євреїв першої половини XIX ст. не 

мала важливого значення. Єдина освіта, яку євреї вважали у той час 

необхідною для всіх дітей чоловічої статі, була освіта релігійна, що полягала в



читанні й вивченні молитов і Талмуда. Цю освіту намагався дати своїм дітям 

кожен єврей-батько, якими би важкими ні були матеріальні умови його 

існування, якими би великими ні були жертви, що він повинен був приносити 

для виконання цього обов'язку. Вся інша освіта, за переконанням євреїв, не 

мала істотного значення або навіть була шкідливою. У той же час російська 

влада саме у залученні євреїв до світської освіти бачила шляхи їхнього 

«виправлення» й приділяла цьому велику увагу [1220, с. 5-6].

4.1.1. Рівень грамотності єврейського населення в першій половині

XIX ст. За даними українського історика В. Яшина, який спирається переважно 

на спогади сучасників, у першій половині XIX ст. південноукраїнське 

єврейство практично не володіло російською мовою, розмовляючи або 

німецькою, або на ідиш, що робило неможливим навчання євреїв у гімназіях. 

Основною ж перешкодою для світської освіти, на думку В. Яшина та інших 

дослідників, стали єврейські традиції: батьки боялися віддавати дітей у 

«гойське» оточення, вважаючи, що це суперечить їхній релігії. Ці побоювання 

були небезпідставними. Відомі випадки примусового хрещення єврейських 

дітей-гімназистів. Так, у 1825 р. сина херсонського купця Самойла Бертензона 

Файтеля, який навчався у херсонській гімназії, було хрещено у православну 

віру й відібрано у батьків, а всі спроби С. Бертензона повернути сина до родини 

зазнали невдачі [1123]. Як результат -  гімназистів та студентів-євреїв в першій 

половині XIX ст. було небагато. В. Яшин вважає, що лише у середині 1850-х рр. 

єврейське підприємництво стало диктувати необхідність у набутті євреями 

світських знань, внаслідок чого тільки з 1860-х рр. починається розвиток освіти 

євреїв на півдні України [1381]. Однак, як буде показано далі, в містах 

Херсонської губернії цей процес мав місце вже з самого початку XIX ст.

Крім спогадів сучасників, фактично єдиним джерелом, з якого можна 

судити про рівень грамотності єврейського населення Херсонської губернії 

того часу, є власноручні підписи євреїв у ревізьких реєстрах, під проханнями, 

громадськими вироками та іншими документами. За неписьменних євреїв, як
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правило, підписувалися російські чиновники або інші євреї. Безумовно, вміння 

написати своє прізвище не можна розцінювати як однозначне свідчення 

письменності, проте воно дозволяє скласти загальне уявлення про грамотність 

єврейського населення.

Архівні документи зафіксували підписи німецькою (наприклад, 

іноземного купця Ашера Леві) у Миколаєві й Херсоні ще наприкінці 1780-х рр. 

[1131, арк. 4]. Практично всі підписи миколаївських міщан-євреїв (зокрема 

цісарськопідданих) у ревізькому реєстрі 1806 р. зроблені єврейськими літерами 

(іврит, ідиш), лише один єврей підписався російською [515]. У подібному 

документі 1811р. виявлені як неписьменні євреї, в тому числі і серед 

австрійських вихідців, так і ті, хто підписалися російською (Копель Розенштейн 

і Дувид Голд), однак переважна більшість підписів -  єврейською [516].

Слід зазначити, що в документах XIX ст. зазвичай вживається загальний 

термін «єврейська мова», який, на нашу думку, має наступні значення. Якщо 

йдеться про розмовну мову, то «єврейська» -  це ідиш. Якщо йдеться про 

грамотність та писемну мову, то «єврейською» можуть бути іврит або ідиш. 

Зустрічається вживання івриту та ідишу поряд в одному тексті.

У документах 1830 р. вже міститься значне число підписів російською й 

один польською (Завель Братшпіц). Разом з тим чималу кількість підписів 

зроблено однією рукою з приміткою, що виконані вони Абрамом 

Шаргородським за неписьменних. Примітно, що на той час російською вміли 

підписуватися майже всі купці-євреї, які мешкали в Миколаєві [520]. Все це 

показує, що спочатку переважна більшість євреїв Миколаєва володіла лише 

єврейською грамотою, але за перші три десятиліття частина з них оволоділа 

російською мовою (принаймні, могли написати своє ім'я та прізвище), а інші, 

як і раніше, використовували ідиш. Ще одна частина євреїв залишалася 

неписьменною. Останні зустрічаються у Миколаєві також і серед вихідців із 

Царства Польського [521].

Аналіз власноручних підписів євреїв Єлисаветграда під вироками 

громадських сходів показав, що частина міщан і 10 із 14 купців вже у 1827 р.
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вміли писати свої імена і прізвища російською, решта володіли єврейською 

грамотою [382]. Виявити достатню інформацію про грамотність євреїв, які 

проживали у Херсоні, не вдалося. Знайдено лише окремі відомості про те, що 

серед херсонських євреїв у перші десятиліття XIX ст. були як ті, хто 

підписувалися російською (наприклад, купець Борох Гальпер, купецький син 

Мейер Гиселевич, міщани Лейба Албертов, Меєр Нухимович, Лейба Іосевич, 

Копель Дорфман та ін ), так і неписьменні (наприклад, Дувид Гольденберг), за 

яких під проханнями підписувалися чиновники [761, арк. 21; 1115, арк. 39, 

45 зв.; 1116, арк. 61; 1117, арк. 172; 1120, арк. 36; 1121, 68 зв].

В Одесі тенденція до вивчення мов та отримання світської освіти у 

першій половині XIX ст. була притаманна всьому єврейському купецтву 

незалежно від походження. Так, немирівський уродженець Ізраїль Аксенфельд і 

колишній шаргородський рабин Давид Герценштейн із синами володіли 

німецькою вже в першій чверті XIX ст. Одеські купці-євреї наймали своїм 

дітям домашніх вчителів для навчання мов або віддавали вчитися до гімназій 

[1337; 1368]. Аналогічна тенденція простежувалася і серед частини міщанства.

Прагнення до світської освіти підтверджується даними щодо навчання 

дітей одеських євреїв у загальних навчальних закладах. У 1838 р. два сини 

одеського міщанина Айзіка Кенігшатца, які закінчили Рішельєвський ліцей, 

були студентами Харківського університету, а третій його син навчався в 

єврейському училищі й згодом продовжив навчання в ліцеї [570]. Випускник 

Рішельєвського ліцею Григорій Герценштейн у 1848 р. вступив до медичного 

факультету Харківського університету. Двома роками пізніше до цього 

факультету вступив випускник Другої одеської гімназії Йосип Бертензон [143]. 

Одним із найосвіченіших євреїв Одеси того часу вважався виходець із Могилів- 

Подільського Артемій Абрамович Рафалович, який закінчив Рішельєвську 

гімназію в 1834 р., а потім здобув ступінь доктора медицини і хірургії в 

Берлінському університеті [240].

Слід підкреслити, що освічені одеські євреї віддавали перевагу вивченню 

саме російської мови, незважаючи на те, що німецька була дуже схожа з мовою
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ідиш. І якщо у другому десятилітті XIX ст. лише деякі з них підписувалися 

російською (наприклад, купці Лейба Краковський, Борох Рашковіч і Фроїм 

Парнеє), то в 1830-х рр. російські підписи одеських євреїв вже не були 

рідкістю. За цим показником євреї Одеси, Миколаєва, Херсона і Єлисаветграда 

помітно відрізнялися від євреїв інших губерній. Так, у Подільській губернії в 

1840-х рр. лише одиниці євреїв вміли написати свої імена та прізвища 

російською [1128].

Отже, можна стверджувати, що серед євреїв міст Херсонської губернії 

вже у першій половині XIX ст. було чимало таких, хто прагнув вивчати 

іноземні мови та здобувати світську освіту, і це прагнення не залежало від 

їхнього походження.

4.1.2. Грамотність й освіта євреїв-іноземців на півдні України.

Особливий інтерес має дослідження грамотності й освіти іноземних вихідців, 

що оселилися в Одесі наприкінці XVIII -  у першій третині XIX ст. і були, за 

думкою дослідників, рушійною силою реформи єврейської освіти. Авторка 

зібрала відомості про вміння писати свої ім'я та прізвище у 1137 євреїв- 

іноземців чоловічої статі. Ці дані є репрезентативними, оскільки виявлені в 

різноманітних документах упродовж першої половини XIX ст. і охоплюють 

іноземнопідданих євреїв, які належали до різних соціальних верств і приїхали 

до міста не водночас. У додатку К, табл. 1 містяться встановлені відомості про 

грамотність євреїв-іноземців, що прибули до Одеси або народилися там, до 

1816 р., у 1817-1824, 1825-1831 рр., атакож в цілому за першу половину XIX ст. 

У таблицю включено дані про всіх євреїв-іноземців, які оселилися в Одесі та 

були затверджені там у російському підданстві, в тому числі й тих євреїв, що 

після приїзду до країни спочатку проживали в Миколаєві, Овідіополі, Херсоні 

та деяких інших містах, а згодом опинилися в Одесі.

Як видно з додатку К, табл. 1, понад 47%  євреїв-іноземців у Одесі в 

першій половині XIX ст. володіли російською та/або німецькою грамотою. 

Були й такі, хто також знали французьку (наприклад, Маркує Гурович) або
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італійську (наприклад, Марк Вальтух). Кількість тих, хто оволодів російською 

грамотою, в 2,5 рази перевищувала кількість тих, хто володів німецькою. 

Чимало євреїв вміли підписуватися обома цими мовами. Майже половина 

(46 %) євреїв-іноземців знали лише єврейську грамоту. Однак понад 7 % 

чоловіків і переважна більшість жінок-єврейок були неписьменними і не вміли 

написати своє ім'я навіть єврейськими літерами.

Настільки високий показник володіння російською або німецькою 

грамотою (47,1 %) отриманий тому, що враховувалися не тільки глави сімейств, 

але й їхні сини, які вивчили мови вже в Одесі. Дані щодо грамотності лише глав 

сімейств, які приїхали до Російської імперії і оселилися в Одесі, представлені в 

додатку К, табл. 2. Серед тих, хто прибув у першому десятилітті XIX ст. або 

раніше, не виявлено жодного єврея-іноземця, який знав німецьку грамоту. А 

серед євреїв, що приїхали до 1816 р., питома вага тих, хто володів німецькою 

письменністю, була значно нижче, ніж серед тих, хто приїхав у наступні 15 

років. Пов'язано це, в першу чергу, зі специфікою розвитку світської освіти в 

Галичині наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст. і з поширенням течії 

Таскали.

Реформи австрійського імператора Иосифа II були спрямовані на 

«європеїзацію» галицького єврейства, зокрема на розвиток освіти та культури. 

З 1789 р. планувалося створити для єврейської молоді повсюдно в Галичині 

школи з німецькою мовою викладання. Але насправді наприкінці XVIII ст. їх 

засновано лише кілька десятків [1360, с. 75]. На початку XIX ст. в Галичині 

відкрили 107 єврейських шкіл, викладання в яких велося німецькою мовою. 

Навчали в них письма, читання, арифметики, історії, географії, німецької і 

польської мовам та релігії. Однак після заборони вивчення в цих школах 

талмудичних книг відвідуваність їх стала різко падати, школи почали 

закриватися. Євреї знову поверталися вчитися до хедерів. Лише в Тарнополі 

продовжувала діяти школа, заснована в 1813 р. І. Перлем. Довгий час вона 

залишалася єдиною світською школою в Галичині. Протягом першої половини 

XIX ст. основна маса єврейських дітей, як і раніше, навчалася і виховувалася в
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хедерах при синагогах та здобувала лише релігійну освіту. Тобто втілити 

реформу освіти у повному обсязі не вдалося [1360, с. 77-78, 89]. В той же час 

ідеї Таскали поступово проникали до Галичини з Німеччини. У великих містах, 

насамперед у Бродах і Львові, молодь із натхненням захопилася вивченням 

західноєвропейської філософії, іноземних мов, переймалася ідеями 

Просвітництва [1360, с. 76]. Аналіз архівних документів показує, що 81 % 

євреїв-іноземців, які знали німецьку мову, прибули до Одеси з Бродів, центру 

розвитку Таскали того часу, і лише близько 19 % -  разом із Тернополя, Львова 

та деяких інших великих міст.

Таким чином, незважаючи на спроби запровадити для євреїв обов'язкову 

світську освіту, ті євреї, що виїхали з Галичини незабаром після початку 

реформ австрійського уряду, наприкінці XVIII -  на початку XIX ст. відвідували 

переважно релігійні навчальні заклади і володіли тільки єврейською грамотою 

або навіть зовсім не мали ніякої освіти. Деякі з тих, хто переселився з Галичини 

пізніше, вивчили на батьківщині німецьку грамоту. Знали її й ті євреї, що 

прибули до Одеси з Прусського королівства. За спогадами Михаїла Дрея, сина 

прусського лікаря, який оселився в Одесі, його батько був наскрізь просякнутий 

німецьким духом і німецькими симпатіями. В сім'ї Дреїв розмовляли 

німецькою, перші слова, яким Михаїл навчився, стали німецькі, і перші 

книжки, які він прочитав, теж були німецькими [238].

Показники грамотності євреїв-іноземців, що мешкали в перші три 

десятиліття XIX ст. в Овідіополі, дещо відрізняються від даних по Одесі. 

Питома вага неписьменних становила 24 %, володіли російською або 

німецькою грамотою -  22,7%, а тільки єврейською грамотою -  60,2%. 

Письменними по-німецьки були лише троє євреїв-іноземців, всі вони приїхали 

до Російської імперії у другому десятилітті XIX ст. Таке розходження з 

одеськими даними пов'язане, в першу чергу, з різницею в соціальному складі й 

професійній діяльності іноземних євреїв Одеси й Овідіополя. Чим вище був 

соціальний статус і чим більше професійна діяльність змушувала євреїв

139



спілкуватися з представниками інших етносів (зокрема у торгівлі), тим вищими 

були показники грамотності, в тому числі й знання іноземних мов.

Як свідчать архівні документи, значна частина купців-євреїв, що прибули 

до Одеси з Галичини в перші десятиліття XIX ст., володіла німецькою мовою і 

досить швидко опановувала російську. Так, серед таких, хто знали німецьку 

мову, 4/5 складали купці й ті, хто сколотив купецький капітал протягом першої 

половини XIX ст., п'ятеро з них в окремі періоди оголошували капітали за 1-ою 

гільдією: Бер Бернштейн, Давид Блох, Вольф Гальберштам, Якуб Натанзон і 

Берман Трахтенберг. Знання німецької і російської давало іноземним вихідцям 

перевагу перед іншими купцями-євреями та сприяло ефективнішій торгівлі й 

швидшому зростанню їхнього добробуту. М. Рафалович у 1841 р. констатував, 

що одеські євреї переважали іноземців інших віросповідань у вивченні 

російської мови [1343].

Діти багатьох іноземних євреїв навчалися в Рішельєвському ліцеї та 

міських гімназіях: Йосип Беєр, Григорій Боген, Шмуль Голдрінг, Ісаак Гурович, 

Леон Пінскер, Сруль Розенблат та ін. [1276; 845; 1075]. Частина

австрійськопідданих євреїв закінчила в Бродах реальні училища (зокрема, 

Ескелін і Рехтзамер) [569, арк. 28 зв.], деякі з них мали дипломи європейських і 

російських університетів. Так, у 1830-1840-х роках російське підданство 

прийняли австрійські євреї-медики Ахіллес Беренштейн, Єзекіель-Пінкус 

Горович, Максиміліан Ексельберг, Моріц Кранц, Йосип Крохмаль, Моріц 

Розенцвейг, Ізраїль-Вольф Ротенберг, Олександр Фрідлендер, Мозес 

Шорштейн, а також прусський лікар Іонадав Дрей. Одержав диплом 

європейського університету і лікар Соломон Ліхтенштат, який приїхав з 

батьками до Одеси у 1826 р. Кенігсберзький університет закінчив австрійський 

єврей Яків Пассовер, що служив військовим лікарем без прийняття російського 

підданства [109, с. 325; 204, с. 127-128; 818; 839; 841; 871; 872; 873; 1209].

В 1848 р. медичний факультет Московського університету закінчив 

колишній австрійський єврей Леон Пінскер [1300], а в 1858 р. -  його 

співвітчизник випускник Другої одеської гімназії Натан Бернштейн [1233]. У
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середині XIX ст. студентами медичного факультету Харківського університету 

стали сини австрійських вихідців Давид Герберг, Олександр і Герман Ашкіназі, 

Іона Рейман, Абрам Фінкельштейн, Іона Кацен та ін. Практично всі вони 

закінчили Одеську 2-у гімназію або Рішельєвську гімназію, лише деякі з них 

здобули загальну освіту вдома [140-142; 192].

Переважна більшість студентів-євреїв у той час навчалась на медичних 

факультетах університетів. Однак серед іноземних вихідців були й юристи, 

наприклад, випускник Рішельєвського ліцею Соломон Лустгартен [863, арк. 30- 

31]. Юридичний факультет ліцею закінчив у 1844 р. й майбутній лікар Леон 

Пінскер [1232]. Лейб Гербер навчався у Санкт-Петербурзькому технологічному 

інституті [837].

Деякі одеські іноземнопіддані євреї володіли мовами надзвичайно вільно. 

Так, у середині XIX ст. австрійські вихідці Штерн і Гурович публікували свої 

статті в загальній періодиці німецькою мовою, Дерблих і Вальтух -  

італійською. Більш того, Марк Вальтух опублікував у 1855 р. перший переклад 

творів О С. Пушкіна італійською мовою [255; 1368, с. 76].

Отже, можна стверджувати, що в Одесі серед іноземних євреїв у першій 

половині XIX ст. питома вага тих, хто вмів писати свої прізвище та ім'я 

російською або німецькою, була досить високою, чимало їхніх дітей 

отримували освіту в світських навчальних закладах. Статистичний аналіз 

письменності, знання мов та ставлення євреїв-іноземців до освіти в інших 

містах південноукраїнського регіону у першій половині XIX ст. виконати не 

вдається через недостатню збереженість документів. Виявлені лише окремі 

російськомовні підписи австрійських євреїв: купця третьої гільдії Лейзера 

Стама в 1830-х рр. у Миколаєві, Шмуля Гріншпуна, Янкеля Броуна і Герша 

Голденберга в 1827 р. в Єлисаветграді, купця Леонтія Екслера в 1805 р., Айзика 

Бернгарда у 1818 р. і Меєра Халаная в 1828 р. у Херсоні [382, арк. 1-1 зв.; 791; 

1115, арк. 50; 1118, арк. 9; 1122, арк. 25]. Вони дають можливість припускати 

наявність принаймні певного прошарку освічених іноземних євреїв у містах 

півдня України в той час.
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Якщо у першій половині XIX ст. євреї-іноземці у містах Херсонської 

губернії були відносно однорідними за походженням (більшість переселилися 

туди з Галичини), то в другій половині століття (див. 3.2), ситуація змінилася. 

Як і раніше, частина євреїв приїжджала з європейських країн. Друга частина 

переселилася з Османської імперії, де євреї мали широкі можливості в 

отриманні світської освіти. Третя частина тікала до Російської імперії з 

князівств Молдавії та Валахії, де євреї були безправні й можливості навчання у 

світських закладах були вкрай обмежені. Четверта частина являла собою 

колишніх російськопідданих євреїв, які народилися і виросли в Російській 

імперії. Очевидно, останні були найближчими за грамотністю й освітою до 

корінних євреїв Херсонської губернії. Те ж можна сказати й про ті сім'ї 

іноземних євреїв, що приїхали до країни ще в середині XIX ст. і навчали своїх 

дітей у місцевих учбових закладах.

Як і раніше, серед євреїв-іноземців у другій половині XIX ст. були 

високоосвічені представники. Наприклад, турецькопідданий єврей Йосип 

Гольденблат у 1860-х рр. служив у Одеському комерційному суді присяжним 

стряпчим. Він добре знав російську мову і публікував статті, зокрема, про 

проблеми освіти бессарабських болгар. Підписував прохання він німецькою, 

знав також і болгарську [125; 235; 696, арк. 138-141].

Як констатували російські чиновники, у другій половині XIX ст. 

іноземним євреям, незважаючи на заборону, вдавалося повною мірою 

забезпечувати освіту дітей як у середніх, так і у вищих навчальних закладах 

[292]. Наприклад, у 1884-1885 навчальному році в Новоросійському 

університеті зі 187 студентів-іудеїв 10 були іноземцями (5 %). Іноземців інших 

віросповідань було 11 (2 % від загального числа студентів-неіудеїв). Список 

іноземнопідданих студентів-іудеїв Новоросійського університету подано у 

додатку Л. Випускник Третьої одеської гімназії іноземець Давид Якович Кац у 

1882 р. став студентом медичного факультету Харківського університету. Там 

же навчався з 1882 р. і випускник Миколаївської гімназії Яків Меєрович Штейн 

[185].
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Наприкінці 1870-х -  на початку 1880-х рр. у Третій одеській гімназії 

вчилися сини іноземних євреїв: Ісаак Ландсберг, Сруль Лебензон, Пінкус 

Оппенгейм, Леон Прейсман, Соломон Ямполлер [75-77]. У 1892 р. педагогічний 

курс Маріїнської гімназії в Одесі закінчила дочка австрійськопідданого єврея 

Феліція-Доротея Атлас, майбутній краєзнавець і педагог, автор книги з історії 

Одеси [1278]. В 1897 р. вона витримала випробування із латинської мови у 

Четвертій одеській гімназії, що дало їй право вступу до Вищих жіночих курсів 

[1248, с. 188; 1080].

Ісаак Шапіра, син австрійськопідданого єврея Маркуса Шапіри, який 

приїхав до Одеси з сімейством у 1862 р., здобув гімназійну й університетську 

освіту, а в 1892 р. значився докторантом медицини Дерптського університету 

[300]. Діти австрійськопідданого єврея Мозеса Кона (Когана) з відзнакою 

закінчили одеські гімназії, син Вільгельм став студентом Новоросійського 

університету [1058; 1208]. Саул Давидзон, син австрійськопідданого Ісаака 

Давидзона, який із 1856 р. мешкав у Херсоні, а потім у Миколаєві, отримав у 

1884 р. диплом Військово-Медичної хірургічної академії та служив лікарем у 

Миколаївській міській лікарні [464, арк. 13; 474, арк. 6зв.-7; 491].

Австрійськопідданий випускник Віденського університету лікар Едмунд 

Прейсман у 1872 р. одержав диплом Харківського університету [471, арк. 11; 

474, арк. 14 зв.-15]. Його син Леон Прейсман, а також американський 

громадянин Вільгельм Германович Коссодо і його кузен, австрійськопідданий 

Макс Сигмундович Коссодо стали випускниками миколаївської 

Олександрівської гімназії і студентами юридичного факультету 

Новоросійського університету [1059; 1060; 1191; 1192; 1322].

Чимало євреїв-іноземців віддавали дітей вчитися у різні училища. Так, 

син купця австрійськопідданий Мендель-Лейбиш Гольдштерн у 1880 р. та 

турецькопідданий Єрахміель-Еміль Бегар у 1881 р. закінчили Одеське 

комерційне училище [1273, с. 158-159].

Австрійськопідданий Борис Лебель навчався спочатку в Кишинівському 

реальному училищі, а з 1884 р. -  в Одеському реальному училищі Святого
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Павла [1065]. У цьому ж училищі в 1898 р. навчалися австрійськопіддані Яків 

Гонер і Леон Пшеворскер [708, арк. 11; 1067, арк. 24]. В останні 7 років XIX ст. 

Одеське ремісниче училище товариства «Труд» закінчили 14 синів 

іноземнопідданих євреїв. Ще четверо закінчили це училище на початку XX ст. 

[1072]. У відомостях учнів училища Ефруссі кінця XIX -  початку XX ст. 

зустрічаються сини євреїв-іноземців [1073, арк. 25 зв ].

В Одеському єврейському громадському народному училищі синами 

іноземців у 1884 р. були 31 із 143 учнів (22%), у 1887 р. -  58 із 192 учнів 

(30 %). Ці показники перевищують питому вагу іноземців серед одеських євреїв 

того часу і вказують на високу спрямованість іноземних євреїв до освіти. Слід 

зазначити, що це було училище для бідних верств єврейського населення. Але 

навіть такі іноземці намагалися дати своїм дітям освіту [64-67].

Як видно з додатку Л, незважаючи на те, що більшість євреїв-іноземців на 

півдні України в другій половині XIX ст. були турецько- або

молдавськопідданими, серед студентів спостерігається зовсім інша

закономірність -  за кількістю безумовно лідирують австрійські та інші 

європейські вихідці. У числі студентів Новоросійського й інших університетів 

упродовж XIX ст. виявлено чимало синів іноземних купців, тобто саме заможні 

європейські купці сприяли тому, що їхні діти та онуки здобули гарну освіту і 

зробили вагомий внесок у розвиток науки, медицини та культури. Серед таких 

іноземних вихідців у першу чергу варто згадати сімейство бродського 

уродженця Осіаса Бернштейна: його син Натан (1836-1891) став відомим 

фізіологом, онук Сергій (1880-1968) -  математиком, академіком Академії наук 

СРСР, онук Олександр (1870-1922) -  відомим психіатром. Не менший слід 

залишило сімейство бродського купця Ісаака Вальтуха (1792-1866): його син 

Марк (1830-1901) став письменником-філософом, син Арнольд (1823-1910) -  

одеським лікарем, онук Йосип Арнольдович (1861-1914) -  відомим лікарем- 

ортопедом, засновником першої в Україні ортопедичної лікарні, а другий онук 

Адольф Генріхович (1837-1907) -  англійським терапевтом [247; 248; 1322; 

1326]. Син бродського купця Мануса Моргулієса (нар. у 1808 р.) Сигізмунд-
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Соломон (1831-1898) багато років працював старшим лікарем Одеської 

єврейської лікарні, одержав чимало урядових нагород за свою медичну 

діяльність. Його син Михаїл (Мануїл) (1868-1939) став доктором медицини, 

юристом, публіцистом [251; 1205]. Син австрійського єврея Мельхіора 

Штейнгауза Самуїл (нар. у 1870 р.) став лікарем Одеської психіатричної 

лікарні, другий син Оскар (нар. у 1877 р.) -  інженером у Москві, а онук Євген 

Оскарович (1906-1978) -  відомим радянським вченим (енергетиком-

економістом). Досягли значного успіху також нащадки австрійського єврея 

Герша Мочана. Його онук Григорій Аронович (1866-1913) був доктором 

медицини, лікарем у Санкт-Петербурзі, онук Георгій Йосипович (1866-1942) -  

хіміком, онук Віктор Йосипович (1875-1943) -  відомим радянським педіатром, 

онук Едмонд Йосипович (1870-1931) -  кандидатом природничих наук. Нащадки 

Г. Мочана у подальших поколіннях відомі своєю науковою та практичною 

діяльністю у медицині, фізиці тощо як у СРСР, так і за кордоном [1322].

Син прусського єврея Арнольда Гільдесгеймера (1876-1942) -  Вольфганг 

Гільдесгеймер (1916-1991) -  став відомим письменником, лауреатом премії 

Георга Бюхнера, найвизначнішої літературної премії Німеччини [1326]. 

Найврожайнішим на лікарів і науковців було сімейство австрійського купця 

Абрама Гольдштерна (1832-1905), який більшу частину життя мешкав у Одесі. 

Його сини Симон (1864-1942) та Самуїл (1865-1939) стали лікарями, Філіп 

(1867-1942) та Давид (1872-1937) -  докторами хімії, Еліас (1879-1966) і 

Соломон (1880-1943) -  інженерами, донька Євгенія (1884-1942) -  відомим 

вченим-етнографом. Ще більших успіхів досягли майже усі онуки та правнуки 

А. Гольдштерна, серед яких Мартин Карплус (нар. у 1830 р.) -  лауреат 

Нобелівської премії 2003 р. в галузі хімії, Хелен Папанек (1902-1985) -  відомий 

американський психіатр, Костянтин Уманський (1902-1945) -  талановитий 

радянський журналіст і посол (щоправда, успішна діяльність останнього була 

спрямована на створення за кордоном позитивного іміджу сталінського 

режиму, зокрема повне заперечення фактів голодомору та репресій) [1326].
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Таким чином, іноземні вихідці, що мешкали у Херсонській губернії 

протягом XIX ст., приділяли багато уваги освіті своїх дітей, незважаючи на 

правові обмеження щодо їхнього навчання у другій половині століття. Чимало з 

них здобули вищу освіту й стали медиками, юристами, науковцями тощо.

4.1.3. Вплив просвітницької діяльності євреїв-іноземців на розвиток 

світської освіти євреїв південноукраїнського регіону в XIX ст. Як показано 

вище, вже у першій половині XIX ст. в деяких місцях Смуги осілості у поглядах 

євреїв на значення світської освіти почав відбуватися переворот. Таким містом 

стала насамперед Одеса. Основною причиною цього, за думкою А. Білецького, 

був вплив євреїв, що переселилися у великій кількості з Австрійської імперії, де 

частка з них встигла познайомитися із загальноосвітніми єврейськими школами 

[1220, с. 6]. Всі дослідники проблеми розвитку освіти євреїв Російської імперії 

підкреслюють велике значення просвітницького руху Таскали. Як вважали 

маскілім (прихильники просвіти), для адаптації євреїв до тодішніх умов життя 

першорядну важливість мали вивчення мов та інших світських предметів, а 

також відмова від ортодоксального іудаїзму й хасидизму. Завдяки переселенню 

освічених євреїв із Австрійської імперії та Прусського королівства, ідеї Гаскали 

проникли до Російської імперії, на південь України та до Херсонської губернії 

зокрема [1359; 1360; 1371]. С. Ципперштейн говорить про великий внесок 

бродських євреїв у розвиток світської освіти єврейського населення Одеси, 

разом з тим не заперечує того, що не можна всі досягнення приписувати лише 

євреям-іноземцям [1368, с. 48].

Значну роль у становленні світської освіти одеських євреїв відіграло 

створення у 1826 р. єврейського училища, в якому, окрім священного писання, 

єврейської мови і граматики, талмуда, арифметики та чистописання, 

викладалися російська та німецька мови, бухгалтерія та інші світські предмети. 

Прохання про створення в місті цього училища подала тимчасово виконуючому 

обов'язки новоросійського генерал-губернатора графу Ф.П. Палену група з 66 

представників єврейської громади Одеси. Понад половину євреїв, які підписали
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це прохання, були іноземними вихідцями: Соломон Гурович, Леон Ландау, 

Якоб Натанзон, Бер Бернштейн, Олександр-Зусь Боген, Хаїм Голденгорн, Іось 

Вейнштейн, Йозеф Швефельберг, Герш Бард, Ной Ройхенберг, Лейб 

Краківський, Ісаак Аблер та ін. Переважна більшість підписів належали 

купцям. Були серед них і відомі одеські купці, що прибули до Одеси не з-за 

кордону: Йоахим і Герман Герценштейни, Ізраїль Аксенфельд, Соломон 

Бригер, Герш Етінгер, Шулім Рашкович тощо [569; 1295]. Слідом за цим 

подано інше прохання від великої групи зі 170 одеських євреїв, що вимагали 

заборонити створення училища. Майже 40 % підписів під цим проханням 

належали австрійським вихідцям, серед яких було багато купців і одеських 

старожилів: Янкель Рубльов, Тевель Гехт, Соломон Білет, Рувін Постернак, 

Іцко Бродський, Мошка Рейзман, Абрам Грубер, Юдка Надель, Зейлик Кофман, 

Гамшей Ципоркіс, Іцко Пульвер, Якоб Акін, Мозес Цинер, Борох Ар'є, Вігдор 

Куман, Ізраїль Берлага, Сруль Аптекар та ін. Були серед них і представники 

одеського купецтва неіноземного походження: Муніш Гессен, Янкель

Аглицький, Зельман Карасик, Ілля Рашковіч, Мошко Тейтельбойм, Іцко 

Немирівський, Хаскель Баржанський, Янкель Кенігшац тощо. Ці дані 

показують, що чимало австрійських вихідців виступало проти просвітництва. 

Слід підкреслити, що це безпосередньо не пов'язано з їхнім соціальним 

статусом.

Близько третини прихильників училища підписалися під проханням 

німецькою, 39 % -  російською. Серед противників училища питома вага 

підписів російською приблизно така сама, присутні підписи німецькою, а 

частина противників зовсім неграмотні. Це вказує на те, що єврейська громада 

протестувала не стільки проти навчання дітей мовам і загальній грамотності, 

скільки побоювалася порушення вікових традицій єврейської освіти й 

асиміляції в цілому.

Ідею створення училища активно підтримувала міська влада, оскільки це 

повністю відповідало державній політиці щодо євреїв. Одеське єврейське 

училище стало першим у Російській імперії навчальним закладом такого роду
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[569; 1295]. Переважна більшість викладачів були іноземнопідданими євреями, 

які бажали назавжди оселитися в Одесі. Серед них директор Зіттенфельд 

(географія, загальна й природна історія), Ісаак Гурович (німецька граматика і 

арифметика у вищих класах), Ескелін (німецька мова та арифметика в першому 

класі), Рехтзамер (чистописання), Сімха Пінскер (іврит та бухгалтерія), а також 

Зільбермейстер, Маркує Гурович та інші [569, арк. 28-28 зв.; 1371, с. 90-91]. 

Після смерті директора Зіттенфельда його пост зайняв тернопільський 

уродженець Базиліус (Бецалель) Штерн (1798-1853), який закінчив школу 

Перля у Тернополі й 10 років працював там вчителем [1371, с. 88].

Особливу увагу в Одеському єврейському училищі приділялося навчанню 

комерції та іноземним мовам. Принаймні три сотні його випускників стали 

банкірами, бухгалтерами, посередниками, купцями, біржовими ділками, 

комісіонерами і конторськими службовцями [569; 1295, с. 9-11; 1368, с. 63].

Вихованці, які вступили до училища у 1826 р., виключаючи небагатьох, 

не вміли ні читати, ні писати. За 4,5 місяця на перших екзаменах вони показали 

вміння читати російською і німецькою, робити переклади нескладних текстів, а 

також знання 4 правил арифметики [211]. Через рік після відкриття в училищі 

налічувалося 250 учнів; їхні успіхи перевершували всі очікування [210]. У 

квітні 1830 р. на іспитах у присутності генерал-губернатора графа Воронцова 

відзначили 10 учнів, серед яких сини австрійськопідданих євреїв Мендель 

Бардак і Соломон Бармас, а також виходець із Царства Польського Гірш Шаліта 

[209]. У 1842 р. серед учнів, що відзначилися на іспитах, були 

австрійськопіддані Мендель Гольденберг, Самуїл Гольдринг, Мойсей-Вольф 

Мабер, Соломон Моргуліс, Маркус Раппопорт, а також діти колишніх 

австрійських купців-євреїв Шарлота Гурович (дочка Соломона Гуровича) і 

Абрам-Айзік Бернштейн (син Лейба Бернштейна) [208]. За короткий час 

училище стало настільки популярним, що вчитися до нього приїжджали євреї 

навіть з-за кордону. В 1835 р. поряд з чоловічим відділенням в училищі 

відкрили відділення для дівчат. За твердженням у 1841 р. директора училища 

Б. Штерна, серед так званих бродських євреїв «немає майже жодного, -  за
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винятком хіба бездітних, -  діти якого обох статей не закінчили або не 

продовжували б виховуватися в Єврейському училищі» [226; 1343].

Приблизно одночасно аналогічне училище було створено у Вільні -  

північному центрі Таскали у Російській імперії. Однак там не вдалося досягти 

такого успіху, як в Одесі. На думку дослідників, однією з основних причин 

успішності Одеського училища стала діяльність його керівництва і вчителів. 

Головний внесок євреїв-іноземців у розвиток освіти полягає в тому, що їм 

вдалося встановити високий рівень викладання, досягти процвітання училища 

та високих результатів, а також залучити до нього велику кількість єврейської 

молоді [1220; 1295].

Поступово досвід створення аналогічних училищ стали переймати і в 

інших містах. Так, у 1839 р. директором Одеського єврейського училища 

Б. Штерном за участю С. Пінскера, І. Френкеля, І. Гуровича і видатних 

представників кишинівського єврейського суспільства в Кишиневі було 

відкрито шестикласне училище, яке на початку 1850-х рр. налічувало понад 400 

учнів [1371, с. 87].

У 1845 р. австрійський виходець Маркус Гурович із дружиною Ганною 

відкрили в Одесі жіночий єврейський пансіон. Засновники ставили своєю 

метою зближення євреїв у освіті та спільному житті з населенням міста. Понад 

інших визначених планом наук, у пансіоні викладалася також російська історія. 

Заклад Гуровичей відрізнявся високим рівнем освіти і низькою платою за 

навчання, а бідні сироти виховувалися в пансіоні безкоштовно. За прикладом 

Гуровичей відкриті єврейські жіночі пансіони в Херсоні й Катеринославі 

[1221]. М.С. Гурович розробив проект шкільної реформи для єврейських 

колоній, а також за підтримки колоністів відкрив училища в Новому Бериславі, 

Львово та інших землеробських колоніях Херсонської губернії. Рівень 

грамотності євреїв-землеробів був вельми низьким. Багато євреїв не вміли 

писати свої ім'я та прізвище навіть єврейськими літерами. Так, під рішеннями 

сільських сходів у 1860-х рр. за чималу частину євреїв підписувалися на ідиш 

односельці. Жодного підпису російською або німецькою під цими рішеннями
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виявлено не було [947-950]. Відкриття училищ в єврейських колоніях стало 

одним із пріоритетних завдань для губернської адміністрації. Восени 1869 р. в 

училищі колонії Єфінгар навчалася 61 особа (діти обох статей), колонії 

Нагортав -  78 осіб, колонії Львово -  140 осіб. Привертає увагу майже повна 

відсутність пропусків занять цими учнями, що може свідчити, з одного боку, 

про прагнення до навчання з боку єврейських дітей, а з іншого, про серйозне 

ставлення до навчального процесу та контролю за ним із боку керівництва та 

викладачів [951].

За заслуги у розвитку єврейської освіти М. Гуровича нагородили срібною 

медаллю на Аннінській стрічці, а згодом за участь у створенні училищ в 

єврейських колоніях -  орденом Святого Станіслава 3-ого ступеня. У 1856 р. 

Гурович одержав звання особистого, а з 1862 р. -  спадкового почесного 

громадянина [585; 971; 1313; 1371]. Деякі інші євреї-іноземці відзначені урядом 

Російської імперії за внесок у розвиток світської освіти серед євреїв. Директор 

училища Б. Штерн і вчитель І. Гурович зведені в спадкове почесне 

громадянство. С. Пінскер нагороджений двома золотими медалями та званням 

особистого почесного громадянина (у 1859 р.) [585; 586; 971; 1371, с. 90, 93].

На думку А. Чудновського, вже у 1820-х рр. маскілім займали в 

одеському єврейському суспільстві провідні позиції [1371]. Однак це не 

підтверджується повною мірою архівними документами. Наведені вище факти 

про численних супротивників створення Єврейського училища, серед яких 

чимало відомих євреїв, свідчить про зворотне: у ті роки одеське єврейство ще 

не було готове відмовитися від традиційної моделі освіти і боялося змін.

Однак у наступні десятиліття в свідомості основної маси одеських євреїв 

поступово відбуваються значні зрушення. Підтвердження цьому ми знаходимо 

у І.С. Фінкеля, який писав, що в 1842 р. 2/3 дітей, як і раніше, навчалися у 

традиційних релігійних єврейських навчальних закладах, але вже 10 % -  у 

традиційних навчальних закладах із вивченням російської та німецької, письма 

та арифметики, 21 % -  в єврейському училищі і поки лише 1,5 % отримували 

освіту в гімназіях і Рішельєвському ліцеї [1356]. На початку 1850-х рр.
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студенти-євреї з Одеси становили значну частину серед своїх одновірців у 

Харківському університеті [191].

Аналіз власноручних підписів одеських євреїв під виборчими 

протоколами показав, що понад половину купців і міщан високого соціального 

статусу вже в 1840-х рр. знали ази російської грамоти і вміли написати свої 

імена і прізвища російською. З часом цей показник швидко збільшувався.

У наступні десятиліття кількість студентів і гімназистів іудейського 

віросповідання значно зросла. Так, у 1875 р. у Другій одеській прогімназії 

навчалося 172 єврея (78 % від загального числа гімназистів) [1291]. У 1879 р. в 

Третій одеській гімназії 254 учня (71%) були євреями [75]. В 1880 р. у 

Рішельєвській гімназії з 518 учнів євреями були 118 (23 %) [1269]. Із моменту 

заснування в 1865 р. Одеського комерційного училища євреї становили в ньому 

близько 2/3 учнів [1273]. У табл. 1 додатку М подано відомості щодо розподілу 

учнів-євреїв за навчальними закладами Одеси у 1881 р. Лише 20,9% з них 

навчалися у релігійних учбових закладах, решта -  у світських єврейських 

училищах або загальних закладах. Порівнюючи це з наведеними вище даними 

І. Фінкеля за 1842 р., можна стверджувати, що за чотири десятиліття євреї 

Одеси зробили вражаючий ривок до світської освіти.

А. Скальковський на початку 1860-х рр. підкреслював прагнення євреїв 

Одеси до здобуття світської освіти і спрагу знань, відзначаючи їхню 

прогресивну відмінність у цьому від євреїв західних губерній [262]. У 1863 р. із 

990 всіх євреїв-учнів Російської імперії в Одесі навчалися 252. У 1876-1877 рр. 

на кожні 10 тис. євреїв у Одесі припадало 69,5 учня світських навчальних 

закладів. У Вільні цей показник становив лише 14,7, а у Києві -  13,7 [1368, 

с. 119]. Примітно те, що поряд із хлопчиками, світську освіту в Одесі 

отримували також дівчата. Зокрема, вони складали помітну частину 

випускниць Марийської гімназії з часу її заснування у 1868 р. Гімназистки 

випускалися вчительками або наставницями з різноманітних дисциплін: 

російської, німецької та французької мов, арифметики і математики, історії та 

географії [1278]. Газета «Южное обозрение» у 1863 р. повідомляла про назрілу

151



потребу в приватних жіночих гімназіях із правами урядових гімназій і про 

відкриття гімназій Жаботинської-Копп і Лейбензон [225, с. 3].

Аналогічні процеси можна фіксувати і в інших містах Одеського 

навчального округу. Коли у 1863 р. в Миколаєві було відкрито першу гімназію, 

до неї записалися 105 іудеїв та лише 38 християн [1377, с. 244-245]. У 1871 р., 

за нашими підрахунками, євреї становили 41 % випускників Херсонської 

гімназії [1275]. У 1870-х рр. питома вага євреїв-випускників Кишинівської 

гімназії доходила майже до половини, а в 1882 р. досягла 55% [1240]. В 

1879/1880 навчальному році в Єлисаветградській гімназії євреї становили 77 % 

від загальної кількості учнів [1377, с. 245]. У 1865-1866 рр. на юридичному 

факультеті Новоросійського університету навчалося 16 студентів-євреїв, тобто 

13% від загального числа студентів факультету [176]. В середині 1880-х рр. 

студенти-іудеї становили до чверті студентів Новоросійського університету, 

особливо багато їх навчалося на юридичному факультеті -  30 % [146; 186].

Чималий внесок у розвиток світської освіти євреїв Херсонської губернії 

зробила діяльність Одеського відділення Товариства з поширення освіти між 

євреями в Росії, метою якого стало розповсюдження російської мови серед 

євреїв [1314]. Один з організаторів цього відділення австрійський виходець 

Леон Пінскер був переконаний, що освіта й зближення з російською культурою 

-  найкращий і найнадійніший спосіб виправити становище євреїв у країні. Тому 

слід прагнути до російської культури, і російська мова має стати народною 

мовою євреїв [1300]. Із іудеїв, які сприяли використанню російської серед своїх 

одновірців, С. Ципперштейн називає австрійського вихідця Марка Вальтуха 

(1830-1901), філософа і письменника, який був частим автором газети 

«Одесский вестник» [1368, с. 76].

У другій половині XIX ст. можна виділити окремих євреїв іноземного 

походження, що залишили свій слід у педагогіці. Серед них Ізраїль Осипович 

Гольденблат-Даїн (син вищезгаданого Йосипа Гольденблата), автор «Сборника 

арифметических задач для учеников средних и старших классов гимназий, 

реальных и коммерческих училищ, учительских институтов, а также для лиц,
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готовящихся на учительское звание» [236]. Австрійськопідданий єврей Адольф 

Коссодо розробив оригінальний метод виправлення почерку, заснований, за 

його словами, на законах естетики, симетрії, педагогіки і витонченого смаку. 

Він викладав каліграфію в різних навчальних закладах, зокрема в 

Новоросійському університеті, де удостоївся спеціального атестата «За 

блискуче виправлення поганих почерків», отримував золоті медалі й почесні 

дипломи на найпрестижніших міжнародних виставках і брав участь у 

найгучніших судових процесах, де був потрібний висновок експерта- 

почеркознавця. У книжкових магазинах продавали його брошури «Метод 

преподавания профессора Коссодо в Одессе» і «Помощь письменных 

наставлений и полное руководство к изучению каллиграфии», а в паперових, як 

їх тоді називали, магазинах пропонували створене ним «фірмове» сталеве «перо 

Коссодо» і зліпок його правої кисті, фіксуючий потрібне положення пальців і 

ручки в процесі письма, що мало значно полегшити завдання тому, хто погано 

пише [1216].

Випускник Одеської третьої чоловічої гімназії й історико-філологічного 

факультету Новоросійського університету, турецькопідданий єврей Михайло 

Ілліч Мандес із 1894 р. став приват-доцентом Новоросійського університету, 

викладав класичну філологію (для того його змусили прийняти християнство). 

Його мати -  австрійська єврейка Розалія Полторак -  була гувернанткою доньок 

видатного рабина С. Швабахера і прибула до Одеси з його родиною. Можливо, 

саме вплив рабина сприяв прагненню Михайла до освіти і науки [148; 1053; 

1054; 1322].

Таким чином, євреї-іноземці, як і місцеві євреї, поділялися на 

прихильників та противників світської освіти іудеїв. Саме діяльність перших 

була спрямована на розвиток і популяризацію освіти серед

південноукраїнських євреїв, внаслідок чого безперервно зростала кількість 

учнів-євреїв у світських школах, училищах і гімназіях, а також Рішельєвському 

ліцеї та університетах.
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4.2. Крос-культурна адаптація євреїв-іноземців на півдні України

Південноукраїнські міста, засновані наприкінці XVIII ст., заселялися 

вихідцями з різних регіонів Російської імперії та інших країн. Іноземці 

становили великий відсоток населення цих міст, вони разом із корінними 

мешканцями брали активну участь у створенні міських громад, 

підлаштовуючись під місцеві традиції і привносячи в них колорит культури 

своїх країн. Євреї іноземного походження з неминучістю мусили пройти 

акультурацію, тобто процес зміни патернів своєї культури в результаті 

тривалого безпосереднього контакту з представниками інших культур [1286, 

с. 17]. Кінцевим результатом акультурації є крос-культурна адаптація етнічної 

групи, сумісність етнічної групи з новим культурним середовищем, що 

дозволяє ефективно взаємодіяти з ним. Цей процес носить двосторонній 

характер: підлаштовуючись під нове середовище, група змінюється, але і само 

середовище теж може змінитися в результаті впливу на нього конкретної 

етнічної групи [1289].

Говорячи про адаптацію євреїв-іноземців у містах Херсонської губернії, 

необхідно розглянути два важливих процеси: адаптацію їх у середовищі 

місцевих євреїв та адаптацію євреїв у цілому до поліетнічного населення цих 

міст, особливо Одеси.

4.2.1. Адаптація євреїв-іноземців до культури єврейських громад. На

самому початку міграції до Херсонської губернії вихідці з-за кордону 

(переважно з Галичини) та російські євреї мали мінімальну культурну 

дистанцію: їх об'єднували спільні релігія, мова, традиції, звичаї, спосіб життя. 

Архівні документи свідчать, що ті євреї, які переселилися до Одеси та 

Миколаєва наприкінці XVIII -  у першому десятилітті XIX ст., практично нічим 

не відрізнялися від євреїв із російських губерній і з легкістю вливалися до їхніх 

лав. Вони всі, як правило, жили досить відособленим від неіудейського 

оточення життям, мали лише релігійну освіту і не знали ніякої іншої грамоти,



окрім єврейської. Проте євреї, що приїхали у другому-третьому десятиліттях 

XIX ст. і пізніше, не були однорідні. Деякі з них, які вже зазнали в Галичині 

впливу течії Таскали, відрізнялися і від інших галицьких євреїв, і від більшості 

традиційних євреїв російських губерній знанням мов, освіченістю і навіть 

одягом, готові були позбутися єврейської відособленості й активно 

контактувати з неєврейським оточенням. Крім того, вони вже познайомилися з 

німецьким варіантом реформування синагоги. Неоднорідною була і єврейська 

спільнота Одеси. Архівні документи підтверджують припущення 

С. Ципперштейна про те, що освічені бродські євреї застали в Одесі не 

«культурну пустелю», а знайшли підтримку серед частини еліти одеського 

єврейського товариства [1368, с. 48]. Разом з тим спроби освічених євреїв (як 

іноземних, так і місцевих) нав'язати одеському єврейству реформи освіти і 

синагоги вилилися в конфлікт, який затягнувся на десятиліття і розколов 

єврейську спільноту міста фактично на дві громади [1368, с. 55-56, 64-105]. 

Найяскравішим прикладом розшарування євреїв на дві групи є описана вище 

історія відкриття у 1826 р. Одеського єврейського училища.

Таким чином, одна частина іноземних вихідців (маскілім) вільно влилася 

до частини місцевого єврейського населення міста, яка підтримувала ідеї 

Гаскали, а інша частина (традиціоналісти) легко адаптувалися в оточенні таких 

же, як вони, противників нової культури. Подальший процес крос-культурної 

адаптації полягав у взаємному пристосуванні один до одного маскілім і 

традиціоналістів без чітко вираженого поділу євреїв за ознакою їхнього 

географічного походження. При цьому вплив освічених іноземних вихідців 

великою мірою визначив подальші культурні зміни, що відбулися з носіями 

традиційної єврейської культури.

В 1841 р. прихильники реформ заснували в Одесі одну з перших у 

Російській імперії хоральну синагогу (Бродську), богослужіння в якій 

відбувалося на новий лад, котрий набував популярності в Європі. З часом 

Бродська синагога стала еталоном єврейського богослужіння в Одесі, а старіша 

Головна синагога поступово була змінена за її подобою [1368, с. 65].
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Виявлено 100 імен парафіян молитовного товариства, що брали участь у 

заснуванні Бродської синагоги [1327]. У 1842 р. серед них понад 40 

іноземнопідданих (багато з яких через кілька років прийняли російське 

підданство), близько 40 одеських російськопідданих євреїв австрійського 

походження і п'ять іногородніх євреїв. Переважна більшість парафіян були 

купцями, з них троє першої гільдії (Мойсей Гальперін, Герц Гурович, Хаїм 

Ефруссі) й троє другої гільдії (Ілля Бернштейн, Берман Трахтенберг, Вольф 

Ейдельберг), а інші (за винятком кількох міщан) -  купці третьої гільдії. Серед 

них були євреї, що приїхали до Одеси і на самому початку XIX ст., і в 1820-х 

роках, і пізніше. Поряд із відомими галицькими сім'ями (Бернштейн, Гурович, 

Трахтенберг), були і представники Царства Польського (О. Цедербаум, В. Голд, 

М.С. Ейгер), і не менш авторитетні вихідці з російських губерній 

(І. Аксенфельд, X. Ефруссі, Й. Рабинович). Вченим євреєм молитовного 

суспільства став Олександр Цедербаум, старостою -  Мойсей Трахтенберг, 

скарбником-Мордка-Ізраїль Ланд [834, арк. 111-111 зв., 117; 1327; 1331].

Підтримали синагогальну реформу не всі освічені австрійські євреї. 

Найвідоміший одеський маскіл, директор єврейського училища Б. Штерн, що 

користувався величезним авторитетом серед одеських євреїв, критикував дії 

засновників Бродської синагоги [1368, с. 67-68].

У першій половині -  середині XIX століття в інших містах Смуги осілості 

теж йшов процес реформування єврейських традицій. Однак навіть у такому 

центрі Таскали, як Вільна, культурна трансформація євреїв була менш 

успішною, ніж в Одесі. Основною причиною величезного впливу, який 

справили освічені європейські (переважно австрійські та прусські) євреї на 

єврейську спільноту Одеси, стала особлива специфіка міста, де євреї були дещо 

відірвані від релігійних традицій і значно залучені у торгівлю, що викликало 

потребу в освічених і добре підготовлених до ведення комерції людей [1273, 

с. 7; 1368, с. 63, 72-73].

Незважаючи на відсутність спочатку підтримки синагогальної реформи з 

боку одеської єврейської громади, про авторитетність її прихильників серед
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вищого прошарку одеських євреїв уже в середині XIX ст. свідчить той факт, що 

в 1848 р. з 11 кандидатів у члени рабинської комісії в Петербурзі понад 

половину становили засновники Бродської синагоги й ідеологи реформи [878].

У 1860-х роках зміни, що відбулися з одеськими традиціоналістами, були 

суттєвими: багато з них віддавали дітей у світські навчальні заклади, молилися 

в супроводі хору і допомагали прогресивному розвитку Талмуд-тори. В 

Головній синагозі, за зразком Бродської, стали панувати тиша і порядок, чого 

раніше не було в традиційних синагогах. Розвивалися контакти з неєврейською 

частиною населення. Однак ці євреї протидіяли більш радикальним 

нововведенням у релігійній сфері, на яких наполягали деякі євреї-іноземці, 

зокрема міський рабин доктор С. Швабахер [1368, с. 104]. На думку сучасників, 

розкол, який все ще існував в той час між двома одеськими синагогами -  

Головною («синагогою мас») і Бродською («синагогою аристократії»), -  носив 

характер типового для всіх суспільств міжкласового конфлікту, він більше не 

був пов'язаний ні з географічним походженням парафіян обох синагог, ні з 

їхнім ставленням до освіти і реформ [1368, с. 104].

У другій половині XIX ст. іноземнопіддані євреї в Херсонській губернії 

вже не мали помітного впливу на місцеві громади. Пов'язано це, в першу чергу, 

з порівняно невеликою питомою вагою іноземців серед єврейського населення 

[1340, с. 184-191; 1368, с. 22]. Крім того, зменшилася культурна дистанція між 

місцевими євреями і тими, хто продовжував приїжджати з-за кордону, оскільки 

досвід культурної трансформації в єврейських громадах Російської імперії 

поступово зростав.

Отже, євреї-іноземці, що приїхали до півдня України наприкінці XVIII -  у 

середині XIX ст., поділялися на дві групи: прибічників прогресивних реформ 

(маскілім) і традиціоналістів. Кожна з них легко адаптувалася до аналогічних 

груп місцевих євреїв, і в подальшому йшов процес взаємного пристосування 

цих груп, в якому освічені іноземні вихідці успішно впливали на 

традиціоналістів.
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4.2.2. Акультурація євреїв у південноукраїнських містах. Упродовж 

XIX ст. євреї-іноземці проходили процес крос-культурної адаптації до 

поліетнічного населення міст Херсонської губернії (переважно Одеси) разом з 

усіма місцевими євреями.

По мірі розвитку руху Таскали і торговельних контактів із неєврейським 

оточенням європейські євреї, особливо купці, все більше втягувалися у себе на 

батьківщині в акультураційні процеси і, приїхавши до Російської імперії у 

1820-х роках і пізніше, виявилися більш підготовленими до інтеграції в 

багатонаціональну спільноту, ніж місцеві євреї. А тому саме освічені іноземні 

вихідці у першій половині XIX ст. стали рушійною силою процесу адаптації 

південноукраїнського єврейства до неєврейського середовища. Основними 

показниками цього процесу стали: прагнення євреїв до отримання світської 

освіти, необхідної для професійної діяльності, до оволодіння мовами для 

спілкування з представниками інших етносів, використання християнських 

імен, носіння одягу європейського покрою і, як найвища ступінь асиміляції, 

прийняття християнства.

Про неухильне зростання протягом XIX ст. прагнення євреїв Херсонської 

губернії до отримання світської освіти свідчать наведені вище дані (див. 4.1.3). 

Знання російської мови знімало перешкоду для навчання євреїв у загальних 

навчальних закладах, гімназіях та університетах, де вони вступали в прямі 

контакти з учнями інших етносів. Тенденцію євреїв злитися з неєврейським 

населенням демонструє використання ними християнізованих варіантів 

єврейських традиційних імен, яке було розвинене серед медиків і купців-євреїв 

уже на початку XIX ст. не лише в Одесі, а й інших містах, зокрема в Херсоні 

[ПОЗ, арк. 394]. Це стосується і вихідців із російських губерній, і євреїв- 

іноземців. Перші воліли використовувати православні імена: Григорій, Леонтій, 

а іноземні вихідці -  католицькі: Маркус, Якуб. При цьому використання 

християнських імен серед іноземців значно поширеніше, ніж серед російських 

євреїв. Український дослідник І. Монолатій вважає, що австрійська влада 

цілеспрямовано примушувала євреїв до вживання біблійських аналогів
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єврейських імен (Ісаак замість Іциг, Якуб замість Янкель тощо) [1308]. Це 

частково підтверджується записами у метричних книгах рабинатів Бродів та 

Львова першої чверті XIX ст., де багато немовлят зареєстровано саме з такими 

іменами. Ймовірно, політика влади дійсно впливала на використання 

галицькими євреями католицьких імен. Однак величезна кількість євреїв- 

традиціоналістів, які приїжджали до півдня України, використовували саме 

єврейські імена, що свідчить про те, що християнські були притаманні лише 

тим, хто цього прагнув. Крім того, іноземні вихідці вживали не лише 

християнські варіанти біблійських імен -  вони пішли далі й почати замінювати 

єврейські імена відверто християнськими: Ігнац замість Іцика, Лео або Леон 

замість Лейба, Ісидор замість Ісруеля, Максиміліан замість Мойши. І саме 

останнє підтверджує спрямованість цих євреїв до асиміляції. Наприкінці 

XIX ст. представники єврейського купецтва будь-якого походження у 

південноукраїнських містах часто записували своїх дітей навіть у метричних 

книгах під іменами Максим, Сергій, Тамара, Ольга тощо.

Освічені іноземні вихідці-євреї ще на батьківщині почали носити одяг 

європейського крою і за цією ознакою спочатку виділялися серед своїх 

одновірців у Одесі. А в середині XIX ст. лише деякі з одеських євреїв 

середнього класу повністю зберегли своє традиційне вбрання [1368, с. 22].

Серед чинників, що впливали на крос-культурну адаптацію євреїв, у 

першу чергу слід виділити наявність прямих контактів членів єврейської 

громади з неєвреями та ставлення влади й місцевого населення до євреїв. Вже з 

початку XIX ст. євреї підтримували ділові контакти з представниками інших 

етносів. Значення релігійних і етнічних відмінностей послабшувалося завдяки 

спільним комерційним інтересам. Зокрема, євреї торгували (мали магазини і 

крамниці) в будинках неєвреїв і навпаки. Наприклад, у 1821 р. А. Єршов 

торгував у будинку одеського купця Гуровича, Ф. Трахтенберг -  у будинку 

поміщика Чернова, Я. Ланд -  у домі капітана Баланова, М. Бродський -  у 

будинку князя Жевахова [746, арк. 109, 110, 111 зв.; 749, арк. 22 зв]. У 1838 р. 

С. Гурович разом із одеськими купцями-християнами Вальтером, Родоканакі і
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Кортацці створили спільну компанію для заснування цукрового заводу [1319, 

с. 46]. Купець-єврей Бер Бернштейн займався відправкою транзитних товарів 

від одеського купця першої гільдії грека Дмитра Палеолога [575, арк. 2]. Євреї- 

торговці займалися посередництвом і поставляли хліб від виробників у 

одеський порт імпортерам-іноземцям інших етносів, перебуваючи з ними в 

постійному контакті. Вже у 1825 р. євреї-ремісники працювали в майстернях 

неєвреїв [760, арк. 23]. Євреї іноді ставали поручителями неєвреїв і навпаки. 

Наприклад, у 1825 р. за єврея Якова Пассовера поручився одеський купець 

першої гільдії італієць Осип Верані [718, арк. 4].

Чимале значення для встановлення взаємодії з неєврейським населенням 

мала участь євреїв у органах міського самоврядування. Так, вже у 1796 р. 

гласним Одеської міської Думи обрали Меїра Ельмановича, а в 1799 р. -  Тевеля 

Лазаровича [1368, с. 45]. Серед чиновників уже в середині XIX ст. зустрічалися 

євреї; наприклад, титулярний радник єврей Ахіллес Беренштейн з кінця 1840- 

х рр. був лікарем при шляхетному пансіоні Херсонської гімназії і губернської 

поштової контори [ПОЗ, арк. 394]. Євреї прагнули до участі у різних міських 

культурних подіях. Вони стали завсідниками оперного театру [1368, с. 73-74]. 

Б. Штерн брав участь у роботі Одеського товариства історії і старожитностей 

[1358, с. 353].

Зближувала євреїв із представниками інших етносів і спільна 

благодійність [1258, с. 107]. У газеті «Одесский вестник» регулярно 

публікувалися списки жертводавців на різні потреби, в яких євреї вказані поряд 

з неєвреями. В Одеському комерційному училищі з 1872 р. існувало дві 

стипендії імені померлого купця Леона Ефруссі по 300 руб. -  для учня- 

християнина і учня-єврея [1273, с. 87-88]. Одеське жіноче товариство, що 

допомагало біднякам і сиротам, із 1830-х рр. надавало допомогу національним 

громадам Одеси, зокрема єврейській, жертвуючи гроші для роздачі бідним 

[1247, с. 159].

З 1870-х рр. деякі євреї почали брати участь у революційному русі, 

входячи в політичні гуртки на рівних з особами інших етносів. Серед них і
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одеські євреї-іноземці: есер Ілля Рубанович з братом Яковом, брати Сімха і 

Шмуль-Герш Гольдштерни, народоволець Соломон Лотрінгер [937; 306, арк. 2- 

10 зв.; 310, арк. 1-5; 311, арк. 1-40; 1298].

Можна стверджувати, таким чином, що значний прошарок єврейської 

громади, не тільки так звана еліта, але й широкі маси євреїв, залучених у 

торговельну діяльність, сферу послуг, заняття ремеслом та ін., регулярно 

вступали в контакти з представниками інших віросповідань, що мимоволі чи 

свідомо включало у них механізми все більшого пристосування до чужої 

культури.

Чинником, що перешкоджав ефективній крос-культурній адаптації євреїв, 

був антисемітизм населення міст Херсонської губернії й російської влади. 

Наприклад, газета «Южное обозрение» в 1863 р. писала про моральні 

страждання, які часом доводилося переживати єврейкам-ученицям у загальних 

гімназіях як від викладачів, так і від інших учениць, що навіть змушувало 

багатьох забирати документи і відмовлятися від навчання. Ця ж газета, 

повідомляючи про хід підготовки виборчої кампанії 1863 р., констатувала, що 

поліція складала списки виборців вкрай тенденційно. Так, в одному з будинків, 

де всі 42 мешканця мали виборче право, у список внесли лише двох, а 40 іудеїв 

навмисно пропустили [219, с. 3]. Крайнім виразом негативного ставлення до 

євреїв частини одеського населення з'явилися погроми у 1821, 1859, 1871, 1881 

і 1905 роках. Якщо перші з них організували греки на ґрунті торгової 

конкуренції, то в наступних брали участь представники різних етносів та 

прошарків суспільства: селяни, матроси, дворяни тощо [255; 563, арк. 63-64].

Незважаючи на те, що євреї, які здобули добру світську освіту, виявляли 

готовність влитися до неєврейського оточення, воно, як правило, не приймало 

їх в якості повноправних членів. Цьому перешкоджали як антисемітські 

стереотипи населення, так і законодавчі обмеження. Оскільки національність 

(єврей) однозначно визначалася віросповіданням (іудей) із точки зору як самих 

євреїв, так і влади, фактично єдиним способом позбутися обмежень і 

претендувати на рівноправне становище в суспільстві для євреїв стало
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прийняття християнства. Але хрещення означало повний розрив із родиною і 

єврейською громадою, тому зважитися на нього переважна більшість євреїв не 

могла. Яскравими прикладами іноземних купців-євреїв, які зробили 

запаморочливу кар'єру і досягли, завдяки прийняттю християнства, високого 

статусу в російському суспільстві, є А. Перетц і брати Штігліци, відомі своєю 

економічною і благодійною діяльністю на початку XIX ст. в Одесі, Миколаєві й 

Херсоні [1223; 1224]. В останні десятиліття XIX століття в результаті 

зростаючого інтелектуального розвитку євреїв і збільшення їхніх соціальних 

домагань на тлі посилення правових обмежень випадки хрещення євреїв, 

особливо серед студентів, перестали бути рідкістю. Євреї-іноземці вимушено 

приймали християнство, щоб уникнути висилки з країни разом з тисячами своїх 

одновірців.

Важливо відзначити, що наприкінці XIX ст., поряд із посиленням 

асиміляційних тенденцій у світогляді освічених євреїв, почала висловлюватися 

думка щодо необхідності відмови від крос-культурної адаптації євреїв до 

неєврейського населення [1368, с. 27]. Прикладом такої орієнтації були погляди 

австрійського вихідця Леона Пінскера (1821-1891), одного з найактивніших 

проповідників просвітництва та асиміляції. Якщо спочатку Пінскер вважав, що 

євреї повинні повністю злитися з народами, серед яких живуть, і відрізнятися 

від них тільки релігією, то після хвилі антиєврейських погромів він зробив 

висновок, що, прагнучи до асиміляції серед народів, євреї віддалилися від 

власної національності, однак ніде їм не вдалося домогтися такого становища, 

щоб їх розглядали нарівні з іншими жителями країни. Сумну долю євреїв він 

пояснював, насамперед, відсутністю у них усвідомленої необхідності жити 

самостійним національним життям. Так Л. Пінскер прийшов до категоричного 

заперечення ідеології асиміляції, загальноприйнятої у євреїв Заходу як шляху 

до вирішення єврейського питання [1314; 1300].

Таким чином, протягом XIX ст. у містах півдня України відбувався 

процес адаптації єврейського населення до поліетнічного населення інших 

віросповідань, рушійною силою якого стали освічені євреї іноземного
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походження. Проте наприкінці століття серед прогресивних верств 

південноукраїнського єврейства з'явилися думки про заперечення асиміляції на 

користь відродження єврейської національної свідомості, що спричинено 

неможливістю євреїв, попри всі зусилля, стати повноправними членами 

суспільства Російської імперії.

4.3. Євреї-іноземці у громадському житті Одеси у XIX -  на початку 

XX ст.

Поряд із важливим внеском іноземних вихідців-євреїв у розвиток 

економіки та культурну трансформацію євреїв південноукраїнського регіону, 

чимале значення мала їхня громадська діяльність, яку можна розглядати у 

таких аспектах: участь у керівництві кагалу (органу, який розпоряджався 

єврейськими громадськими справами), у прийманні громадських рішень, 

виборах на різні посади та у доброчинності.

На думку С. Ципперштейна, одеський кагал до 1820-х рр. діяв неофіційно 

і безсистемно [1368]. Проте виявлено документи, що свідчать про наявність 

офіційного і цілком організованого єврейського кагалу в Одесі в більш ранні 

роки. Цієї ж точки зору дотримується і О. Губар [1252]. У роботі одеського 

кагалу євреї, які прибули з Австрійської імперії, брали участь вже з самого 

початку XIX ст. Так, у 1814 р. виборну посаду кагального займав австрійський 

виходець Давид Фрідман [741].

Цитуючи І. Тарнополя, С. Ципперштейн висловлює думку, що до початку 

1830-х рр. галицькі вихідці встановили свій контроль над місцевою громадою 

Одеси і всіма общинними інститутами [1389, с. 66; 1368, с. 51]. Однак це не 

знаходить повною мірою підтвердження в архівних документах. Встановлено, 

що понад половину підписів під громадськими вироками того часу належать 

євреям неіноземного походження. А ядро єврейської громади тоді складали 

купці Ворох Рашкович, Абрам Рафалович, Герш-Бер Етінгер, Фроїм Парнеє, 

Фроїм Віолін та інші вихідці з губерній Російської імперії.
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Разом з тим, кількість підписів євреїв-іноземців під вироками на початку 

1830-х рр. значна. Серед цих євреїв фігурують переважно ті, хто приїхав до 

міста в перші два десятиліття після його заснування, тобто до ревізії 1816 р.: 

Якуб Акін, Ізраїль Берлага, Іцко Бродський, Давид, Маня і Хаїм Гольдфарби, 

Абрам і Іось Грінберги, Абрам і Шая Грубери, Еля Ельцис, Лейба Кофман, 

Хаїм Крамер, Мозес Левінзон, Рувін і Зись-Сруль Постернаки, Янкель та Іцько 

Рубльови, Маркус Самуїльзон, Беніямін Спір, Янкель Фаєрберг, Гершко 

Фінкельштейн, Мендель Цвібак, Якуб Цейнер та ін. Серед тих, хто прибув до 

Одеси після 1816 р., найактивнішими були іноземні євреї Юдка Вахтель, Арон 

Едельштейн, Дон Ехтенштейн, Абрам-Іцек Зільберштейн, Елкун Кесерман, 

Мордко Клейман, Хаїм Моргуліс, Еля Файнгольд, Волька Ципоркіс, Гамшей 

Шейнер і деякі інші. Примітно, що відсутність російського підданства й 

офіційного статусу одеського купця чи міщанина в той час ніяк не впливали на 

статус єврея в громаді. Підписи тих, хто приїхав до Одеси з-за кордону в 1825- 

1832 рр., у вироках єврейської громади з'являються на початку 1840-х рр. 

Серед них Нахман Бернштейн, Вольф Вейцман, Іось Гінзберг, Герш Гопнер, 

Файвель Грінберг, Липа Каліш, Нухим Крейтер, Сруль Літман, Аба Мозик, Ной 

Ройхенберг, Лейба Ротенберг, Іось Фейдер, Абрам Фрідман та ін. Підписи 

євреїв-іноземців, що прибули до ревізії 1816 р., а також їхніх дітей, серед яких 

більшість становили противники реформ, на початку 1840-х рр. зустрічаються 

значно рідше. Освічені євреї брали в громадських справах все більшу участь і 

мали все значніший вплив, поступово витісняючи традиціоналістів.

Під рішеннями сходів купецької частини єврейського суспільства в 

середині 1840-х рр. підписи іноземних вихідців складають понад половину. 

Серед них знаходимо тих, хто приїхав до Одеси як у перші десятиліття 

існування міста (Самуїла Гуровича, Соломона Дракохруста, Мозеса Левензона, 

Мозеса і Соломона Моргулісів), так і пізніше (Вольфа Вакса, Вольфа Вахтеля, 

Вольфа Голда, Леона і Самсона Дерблихів, Мойсея Ліхтенштата, Абрама і 

Герша Розенблатів, Бермана і Мойсея Трахтенбергів).
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Найактивнішу участь у громадському житті брали протягом першої 

половини XIX ст. ті іноземні євреї, яких вже затвердили в російському 

підданстві. Решта ж або не планувала залишатися в Російській імперії 

назавжди, а тому громадські заходи не викликали у них інтересу, або були 

пасивними як в оформленні свого офіційного статусу (що властиве багатьом 

євреям того часу), так і в справах громади. Вельми показовими з точки зору 

суспільної активності євреїв-іноземців є події навколо створення єврейського 

училища в 1826 р.: під проханнями прихильників і супротивників училища 

було поставлено понад 230 підписів, і ще 10 авторитетних євреїв у 1826- 

1831 рр. обрані членами Комісії єврейського училища (піклувальники та 

інспектори). Іноземні вихідці становили близько половини з цього числа 

активних євреїв.

Ще один показник суспільної активності євреїв-іноземців -  їхня участь у 

виборах в якості як виборців, так і кандидатів на виборні посади. У той час не 

було загального виборчого права і у виборах брали участь для голосування 

лише ті, хто отримував для цього запрошення (повістки). Як правило, це усі 

купці Одеси, а також найшановніші з міщан. Список виборців надавався в 

Міську Думу кагалом [805; 806]. У 1814 р. у виборах кагальних брали участь 20 

австрійських вихідців-старожилів міста (чверть всіх учасників). Практично всіх 

їх затвердили в російському підданстві до 1816 р. Євреї-іноземці брали участь 

не тільки в житті кагалу, але і в міському самоврядуванні. Так, на виборах 

членів Комерційного суду в 1822 р. голосували одеські купці першої та другої 

гільдій, серед них сім євреїв, зокрема чотири іноземця [750, арк. 18]. У 1835 р. 

гласними Думи обрали австрійських вихідців Соломона Гуровича і Мойсея 

Трахтенберга (останній на той момент ще був іноземнопідданим), у 1847- 

1855 рр. старшиною ремісничої управи став колишній австрійський єврей 

Лейзер Шех [1355].

В цілому у першій третині XIX ст. громадська активність іноземних 

вихідців була ще досить низькою. Так, у виборах 1830 р. лише 17 євреїв із 60 

(28,3 %) мали іноземне походження. До речі, практично всі вони приїхали до
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Одеси невдовзі після заснування міста і були противниками реформ. Приблизно 

аналогічні співвідношення (69 із 234 -  29,5 %, 31 із 117 -  26,5 %, 31 із 95 -  

32,6 %) мали місце відповідно в 1832, 1833 і 1835 роках.

До кінця 1840-х рр. майже всі іноземні вихідці, які мали на те право, 

прийняли російське підданство і активніше включилися в громадське життя 

одеського єврейства. У 1848 р. на виборах члена від одеської єврейської 

громади в рабинську комісію в Петербурзі зі 156 євреїв-виборців принаймні 65 

(41,7%) були іноземними вихідцями, а 8 кандидатів із 11 мали іноземне 

походження (І. Бернштейн, Н. Біллиг, І. Гурович, М. Ліхтенштат, С. Пінскер, 

А. Трахтенберг, Б. Трахтенберг і М. Ейгер). На виборах на різні міські посади в 

1853 р. 62 зі 139 (44,6%) євреїв-виборців були колишніми іноземцями. У 

1858 р. із 159 євреїв, обраних довіреними від єврейської громади й на різні 

посади, 67 (42,1 %) були іноземними вихідцями, причому більшість становили 

прихильники реформ.

Із наведеного можна зробити висновок, що австрійські євреї в першій 

третині XIX ст. не мали такого контролю над одеським єврейським 

суспільством і кагалом, про який говорить С. Ципперштейн. Ті з них, хто брали 

активну участь у громадських справах, були в більшості старожилами міста -  

традиціоналістами, а освічені прихильники реформ становили серед них явну 

меншість. Лише у середині XIX ст. іноземні вихідці у більшій мірі включилися 

в громадське життя, проте навіть у цей час навряд чи можна говорити про владу 

над кагалом із боку австрійських вихідців, оскільки в Одесі було чимало дуже 

авторитетних євреїв, які приїхали до міста з російських губерній: Борох 

Рашкович, Янкель Агліцький, Пейсих Барський, Дувид Герценштейн з синами, 

Овідій Ільїн, Рувін Нізгурицер, Фроїм Парнеє, Сруль Харитон, Янкель 

Рабінович, Абрам Рафалович, Герш-Бер Етінгер, Іось Ярошевський та інші.

На думку ізраїльського історика М. Поліщука, вплив галицьких вихідців 

на одеське єврейство в першій половині XIX ст. і навіть пізніше здійснювався 

завдяки підтримці прогресивних починань з боку місцевої влади фактично 

насильницькими методами [1320, с. 24]. Наочним прикладом такої підтримки є
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створення Одеського єврейського училища в 1826 р. всупереч думці більшості 

одеських євреїв. У 1861 р. градоначальник Одеси П. Антонович безпосередньо 

підтримував парафіян Бродської синагоги при спробі з'єднання їх із 

молитовним товариством Головної синагоги, сподіваючись, що прогресивні та 

освічені бродські євреї сприятливо впливатимуть на традиціоналістів [566, 

арк. 13].

У другій половині XIX ст. у зв'язку із законодавчими обмеженнями 

іноземнопіддані євреї, які приїжджали до Херсонської губернії, фактично не 

мали можливості брати участь у виборчих кампаніях. Проте відомо, що деякі з 

них користувалися авторитетом у місцевих громадах. Наприклад, 

австрійськопідданий купець Абрам Гольдштерн у 1874 р. був обраний до числа 

довірених від одеського єврейського суспільства (членом при Міській Думі на З 

роки з єврейських громадських справ) [955], а його співвітчизник Йосип 

Давидзон у 1884 р. -  скарбником молитовного будинку в Миколаєві, однак 

останнього не затвердили на посаді через іноземне підданство [466; 471]. У 

число гласних Миколаївської міської Думи обрали (після прийняття 

російського підданства) купця Германа Коссодо і лікаря Саула Давидзона 

[1377, с. 83]. Останній був серед членів дирекції Миколаївської громадської 

бібліотеки [1377, с. 267].

Ще одним показником участі євреїв-іноземців у суспільному житті була 

їхня доброчинна діяльність. М. Рафалович у 1841 р. зазначав, що одеські євреї 

відрізнялися своєю благодійністю, особливо банкіри і купці. Більше інших він 

виділяв діяльність австрійського вихідця Бермана Трахтенберга на посаді 

скарбника Одеської лікарні для прихожих хворих [1343].

Одеські євреї жертвували гроші для допомоги бідним та інвалідам, на 

медичні заклади, особливо -  на Одеську єврейську лікарню, на побудову 

синагог, на формування державного ополчення, на створення пам'ятника 

Воронцову та на багато іншого. Одним із напрямків благодійності була 

допомога євреям, які переселилися у землеробські колонії Херсонської губернії, 

що мало велике державне значення, оскільки бюджетних коштів на підтримку
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землеробів не вистачало. Наприклад, у 1849 р. група одеських купців, серед 

яких були австрійські вихідці, пожертвувала велику суму грошей і речі для 

бідних євреїв колонії Єфінгар [946]. У 1830-х рр. у списках жертводавців на 

різні потреби, що публікувалися в газеті «Одесский вестник», неодноразово 

зустрічаються євреї-іноземці Маркус Бернштейн, Нафтул Біллиг, Вольф 

Гальберштам, Мойсей Гебенштрейт, Соломон Гурович, Леон Дербліх, Берман і 

Мойсей Трахтенберги, Леон Явровер та ін. Багато з них у той час ще не 

прийняли російське підданство. З 1850-х рр. кількість колишніх іноземців у цих 

списках помітно збільшується.

Примітний факт, що серед жертводавців нерідко зустрічаються євреї, які 

не брали в той час участі ні у виборах, ні в прийманні громадських рішень. Так, 

у 1830-х рр. до них відносяться Маркус Бернштейн і Мойсей Гебенштрейт, у 

1850-х рр. -  Соломон Бармас, Мойсей Дербліх, Іонадав Дрей, Герман Клейн, 

Олександр Фрідлендер, Олександр Цедербаум, Абрам і Йоахім Енгельгардти.

Заможні іноземні вихідці за духовними заповітами залишали своє майно 

на користь різних єврейських благодійних установ. Наприклад, доктор 

медицини Іонадав Дрей заповів 5000 руб. [963], купець Мозес Ашкіназі -  

17000 руб. [960], лікар Лев Пінскер -  8000 руб. [966], Лейзер Інбер -  20000 руб. 

[967]. Натан Бернштейн заповів 1000 руб. у недоторканий капітал Одеського 

єврейського сирітського будинку [965], Осіас Хаїс -  2200 руб. і 2000 руб. для 

встановлення й утримання відповідно в Одеській єврейській богадільні й 

Одеській єврейській лікарні ліжок його імені [964; 968]. Ісаак Інбер заповів 

10000 руб. на спорудження будинку для Одеського єврейського громадського 

двокласного училища з ремісничим відділенням [967].

Єврейські банкіри і підприємці іноземного походження у другій половині 

XIX ст. зробили значний внесок у фінансування розвитку медичної 

інфраструктури як єврейської громади Одеси, так і міста в цілому. Особливо 

слід відзначити спадкового почесного громадянина Осіаса Хаїса. У 1883 р. він 

керував справами Товариства допомоги бідним породіллям. Саме під його 

контролем капітал Товариства у 1885 р. перевищив 15 тис. руб. [1234, с. 200].
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О. Хаїс був серед засновників Товариства санаторних колоній та інших закладів 

для лікування і виховання слабких здоров'ям учнів із бідного єврейського 

населення Одеси. Більш всього він піклувався про сиріт [1234, с. 200]. Він 

пожертвував 4000 руб. на заснування при сирітському будинку стипендії для 

утримання двох сиріт [969; 1372, с. 251-252].

Прізвища іноземнопідданих євреїв, які прибували до Херсонської 

губернії у другій половині XIX ст., можна зустріти практично в будь-якому 

списку жертводавців. Наприклад, на єврейське народне училище у 1883- 

1890 рр. вносили пожертвування І. Аронсон, Л. Гільдесгеймер, А. Гольдштерн, 

Л. Лебель, Я. Кост, В. Ронігер, М. Штейнгауз та ін. [64-67], на училище Галая у 

1898-1900 рр. -  А. Вейсман, доктор Е. Прейсман, М. Шварцкопф, 

М. Штейнгауз та ін. [71-73]. Контора братів Дрейфус пожертвувала в 1884 р. на 

будівництво пам'ятника Пушкіну в Одесі 50 руб. [41]. Серед жертводавців для 

постраждалих від погрому в 1905 р. були доктор Ю. Мюнстер, Я. Ронігер, 

М. Шварцкопф та ін. [44]. Згаданий вище А. Гольдштерн був почесним членом 

піклувальної ради про недостатніх учнів третьої гімназії та товариства 

вчителів-євреїв, піклувальником казенного єврейського училища «Єшибот», 

засновником товариства «Малбиш-Арумім» для роздачі взимку теплого одягу 

бідним людям [1182, арк. 4-7]. Одним із найзначніших жертводавців на користь 

євреїв-біженців під час Першої світової війни в Миколаєві став австрійський 

виходець купець С. Коссодо [1377, с. 198]. Вищеназваний миколаївський лікар 

С. Давидзон у 1914 р. приймав поранених, збирав для них пожертвування, 

влаштовував благодійні вечори на користь бійців та їхніх сімей [1254].

Не лише заможні купці-іноземці були серед благодійників. У списках 

пожертвувань й у відомостях про заповіти нерідко згадується про гроші, які на 

різні доброчинні цілі залишали звичайні незаможні євреї. Наприклад, 

турецькопідданий Янко Абрамович Розен після смерті заповів 50 руб. 

Одеському єврейському громадському народному училищу 3-го розряду для 

придбання творів із історії євреїв у бібліотеку училища [959].
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Особливо хотілось би закцентувати увагу на суспільному значенні внеску 

євреїв-іноземців у таку сферу життя міст півдня України, як медицина. 

Наприкінці XVIII -  початку XIX ст. вища медична освіта в Європі бурхливо 

розвивалася, зростала кількість кваліфікованих лікарів, а Російська імперія 

відставала за цим показником і відчувала гостру нестачу дипломованих 

медиків, а тому змушена була вдаватися до допомоги іноземців, в тому числі й 

євреїв. Протягом XIX ст. в регіоні неодноразово спалахували епідемії 

смертельних хвороб: чуми, холери, тифу та ін., які забирали багато тисяч 

життів. Лікарі-євреї з-за кордону брали активну участь у їх ліквідації. 

Наприклад, Йосип Крохмаль відзначився у боротьбі з чумою в 1837 р. в Одесі 

та з холерою у 1848 р. в Київській губернії; Зігмунд (Соломон) Ліхтенштадт за 

участь у ліквідації епідемії холери і віспи в Одесі у 1871-1873 рр. одержав 

орден Святої Анни третього ступеня від російською влади та лицарський хрест 

ордена Франца-Йосифа від австрійського уряду [584, арк. б].

В 1848 р. в Одесі лютувала епідемія холери, для ліквідації якої лікарі 

доклали багато зусиль. У 1849 р. для спільної боротьби з епідеміями вони 

створили Товариство одеських лікарів (ТОЛ). Серед засновників були іноземні 

вихідці-євреї Іонадав Дрей і Мойсей Шорштейн [1231; 1233; 1296].

Баварськопідданий випускник Вюрцбурзького університету Іонадав Антонович 

Дрей (1813 або 1814 -  1890) оселився в Одесі на початку 1840-х рр. Займався 

вільною медичною практикою та служив у Одеській єврейській лікарні, його 

спеціалізацією була хірургія. До самої смерті навіть після важкого робочого дня 

він брав активну участь у засіданнях ТОЛ [841; 1233]. Австрійськопідданий 

випускник Віденського університету Мойсей Михайлович Шорштейн (1812- 

1873) прибув до Одеси у 1830-х рр. Пізніше він став домашнім лікарем 

київського губернатора 1.1. Фундуклея, разом з яким два літні сезони (1843 і 

1844 рр.) провів у Грефенберг-Фрейвальдау (Австрійська Сілезія), де 

познайомився з методами водолікування В. Пріснітца. М. Шорштейн -  автор 

статей про метод Пріснітца і про свої клінічні спостереження. У 1848 р. він 

відкрив водолікувальний заклад в Одесі, що став другим у Російській імперії
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після московського. Пізніше цим закладом керував його син Лев Шорштейн 

(1837-1899), який вперше запровадив лікування підігрітою водою [213; 1081; 

1233, с. 16-17; 1375].

Надалі кількість євреїв -  членів ТОЛ збільшувалася, у тому числі і за 

рахунок іноземних вихідців. Основною тематикою засідань товариства були 

епідеміологічні хвороби: холера, висипний і поворотний тифи, малярія тощо. В 

1863-1864 рр. в Одесі лютувала епідемія поворотного тифу. Першим її 

розпізнав, навів диференційну діагностику і виявив значення соціальних 

чинників епідемії дійсний член ТОЛ бродський уродженець Натан Йосипович 

Бернштейн (1836-1891), який неодноразово обирався головою ТОЛ. У 1865- 

1881 рр. він був доцентом Новоросійського університету, де читав курс 

фізіології, а потім анатомії. Н. Бернштейн користувався великим авторитетом і 

симпатіями всіх верств суспільства. Колеги відзначали його неупередженість, 

повагу до людської особистості, високий науковий рівень і надзвичайний 

талант [246; 1233; 1296]. Активними учасниками діяльності Товариства були 

сини австрійських вихідців Лев Семенович (Леон Сімхович) Пінскер і віце- 

голова ТОЛ Абрам Маркусович Фінкельштейн [1232].

Наприкінці XIX -  на початку XX ст. медичною практикою в Одесі 

займалися іноземні вихідці-євреї Авраам Грінфельд, Юліус Мюнстер, Мойше- 

Яків Фіш, Ісаак Шапира, Моріц Штейнер, Соломон Ямполлер, а в Миколаєві -  

Саул Давидзон і Едмонд Прейсман (з 1890 р. -  в Одесі) [474; 300; 1322]. Свої 

спостереження вони публікували у наукових виданнях. Наприклад, 

австрійський виходець М.-Я. Фіш у 1900 р. видав працю «До казуїстики 

набутих уражень клапанів легеневої артерії» [242].

Чимало одеських євреїв іноземного походження після здобуття 

університетських дипломів оселилися в Москві та Петербурзі і там 

продовжували свою медичну наукову і практичну діяльність. Серед них Віктор 

Мочай, Хаїм Швальб, Вільгельм Тромбах та інші [133; 250; 1322].

Лікарі-євреї, в тому числі й іноземці, приймали участь у воєнних 

кампаніях. Залишили приватну практику і служили добровольцями у
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військових шпиталях під час Кримської війни медики М Шорштейн, І. Дрей, 

Л. Пінскер і С Моргулієс, за що нагороджені орденами Святого Станіслава III 

ступеня [1400]. Сигізмунд Моргулієс нагороджений Орденом Святого 

Володимира IV ступеня і зведений у спадкове дворянство, що було 

надзвичайним для євреїв [1204; 1205; 1366, с. 77]. У роки російсько-турецької 

війни (1877-1878 рр.) Н. Бернштейн завідував палатою лазарету Червоного 

Хреста [246], Едмонд Прейсман служив у військовому шпиталі № 84 в 

Миколаєві [474, арк. 14зв.-15]. Юліус Мюнстер брав участь як військлікар у 

Першій світовій війні, був поранений [230].

Таким чином, євреї-іноземці брали участь в усіх найважливіших сферах 

суспільного життя південноукраїнських міст. Зазвичай їхня громадська 

активність збільшувалася по мірі прийняття російського підданства, але були й 

такі, що відзначилися своєю доброчинністю та іншою суспільно-значимою 

діяльністю, залишаючись у статусі обмежених у правах і можливостях 

іноземців. Особливе суспільне значення мала медична діяльність іноземних 

вихідців.

Отже, можна стверджувати, що іноземні вихідці-євреї на півдні України 

великою мірою вплинули на культурну трансформацію єврейства регіону, яка 

відбувалася протягом XIX ст. Незважаючи на те, що серед євреїв-іноземців у 

першій половині століття було чимало прибічників дотримання традицій, які 

перешкоджали впровадженню реформ, саме освічені іноземні та місцеві євреї 

визначили вектор розвитку єврейства південноукраїнських міст і відіграли 

велику роль у інтеграції єврейської громади до поліетнічного населення 

регіону.

Протягом XIX ст. євреї-іноземці брали активну участь у прийнятті 

громадських рішень, місцевому самоврядуванні та доброчинності. Лікарі-євреї 

іноземного походження зробили значний внесок у боротьбу з епідеміями та 

розвиток медичної допомоги населенню, служили у військових шпиталях під 

час війн.
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Унікальність Одеси виявлялася в тому, що саме там проживала величезна 

група освічених євреїв здебільшого іноземного походження, яка здійснювала 

всеосяжний прогресивний вплив на традиціоналістичну частину єврейського 

суспільства і значно прискорювала процес його акультурації. З іншого боку, 

численність традиціоналістів, їхній вплив на реформістів і протидія 

радикальним нововведенням протягом XIX ст. дещо гальмували асиміляційні 

тенденції, допомагаючи єврейській інтелігенції та купецтву зберегти 

національну і релігійну ідентичність.
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ВИСНОВКИ

Охарактеризовано стан наукової розробки проблеми і базу історичних 

джерел. Аналіз наявної літератури засвідчив, що переселення та перебування 

євреїв-іноземців на півдні України ще не були предметом комплексного 

вивчення науковців. «Дореволюційні» дослідники історії євреїв та іноземців 

торкалися лише окремих аспектів перебування іноземнопідданих євреїв у 

південноукраїнському регіоні. Найбільш вивченими стали законодавчі 

обмеження щодо євреїв-іноземців, вплив австрійських вихідців на розвиток 

світської освіти євреїв, а також деякі напрямки їхньої економічної діяльності. 

Суттєвий внесок у історіографію питання зробили у XX ст. закордонні 

дослідження, серед яких найважливішими є роботи С. Дубнова, М. Балабана і 

Ш. Еттінгера із соціально-правового становища євреїв австрійської Галичини та 

С. Ципперштейна щодо культурної трансформації одеського єврейства, яка 

мала місце у XIX ст. внаслідок діяльності, у тому числі, іноземних вихідців. 

Серед сучасних робіт слід особливо відзначити дослідження одеських історика 

Т. Гончарука та краєзнавця О. Губаря щодо соціально-економічної діяльності 

іноземних купців-євреїв та синагогальної реформи.

В ході дисертаційного дослідження зібрано та опрацьовано значний 

масив опублікованих та архівних історичних джерел: документальні джерела 

(закони Російської імперії, діловодні документи вищих та місцевих органів 

влади, статистичні матеріали), наративні джерела та періодична преса. 

Виявлення й введення до наукового обігу архівних документів ДАОО, ДАМО, 

ДАХО, ДААРК, РДІА, ДАРФ та ін. (матеріалів комісій із прав іноземних 

євреїв, документів про надання російського підданства й зарахування у податні 

стани, листування чиновників із правових питань щодо євреїв-іноземців, 

оголошень купецьких капіталів, паспортів і білетів, ревізьких реєстрів, 

метричних книг, вироків єврейських громад, статистичних відомостей, 

особових справ тощо) дозволили персоніфікувати євреїв-іноземців, комплексно



175

дослідити їхнє правове становище, соціальні характеристики та діяльність на 

півдні України.

Виявлені чинники, що сприяли переселенню євреїв-іноземців на південь 

України, зокрема до Херсонської губернії. Перша хвиля міграції з-за кордону 

розпочалася наприкінці XVIII ст. і тривала протягом першої половини XIX ст. 

Основну частину переселенців того часу становили євреї з австрійської 

Галичини. Багато з них покинули батьківщину через дискримінаційні реформи, 

які щодо євреїв проводив уряд Австрійської імперії після першого поділу Речі 

Посполитої. Територія Північного Причорномор'я виявилася для галицьких 

євреїв дуже привабливою. Російська влада наприкінці XVIII ст. сприяла 

їхньому переселенню на нові землі. Доброзичливе ставлення місцевої 

адміністрації, бурхливий розвиток торгівлі, велика кількість робочих місць, 

висока оплата праці й можливість швидко нажити капітал поряд із відсутністю 

військової повинності стали найважливішими чинниками для переселення 

першої хвилі мігрантів саме на цю територію. Після Кримської війни 

розпочалася друга хвиля переселення іноземнопідданих євреїв на південь 

України. Тепер австрійські вихідці складали лише чверть усіх євреїв-іноземців. 

Крім них, у великій кількості з'явилися піддані Османської імперії й князівств 

Молдавії та Валахії, а також інших європейських країн. Не всі вони були 

іноземцями за походженням. Значна частина цих євреїв опинилася молдавсько- 

або турецькопідданими після передачі в 1856 р. півдня Бессарабії під владу 

Молдавського князівства. Інші виїхали колись із Російської імперії за кордон і 

вчасно не повернулися назад, втративши право на повернення. Треті раніше 

добровільно відмовилися від російського підданства і покинули країну. 

Четверті жили за підробленими документами іноземних євреїв. Всі вони 

вважалися в Російській імперії іноземцями. Основними чинниками появи в той 

час у регіоні іноземнопідданих євреїв були передача півдня Бессарабії під владу 

Молдавського князівства, загальна лібералізація правового становища євреїв у 

роки правління імператора Олександра II, звільнення іноземців від сплати 

податків й військової повинності, законодавчий дозвіл іноземним євреям



мешкати в Одесі та можливість ефективно займатися підприємницькою 

діяльністю.

Встановлено правове становище євреїв-іноземців у Російській імперії та 

його зміну згодом. Спочатку іноземні євреї у південноукраїнському регіоні 

майже не мали правових обмежень. Ті, хто заявляли про намір переселитися до 

Російської імперії, мусили обирати «рід життя» і платити податки як місцеві 

євреї, а ті, хто залишалися жити в статусі іноземців, фактично опинились навіть 

у вигіднішому становищі. Однак у 1824 р. їм заборонили селитися в Російській 

імперії. Тим, хто вже мешкав у країні, надали право вибору: прийняти російське 

підданство і записатися до податних станів у встановлений термін або 

повернутися до батьківщини. У 1828 р. до іноземців за правовим становищем 

прирівняли й євреїв губерній Царства Польського. Право проживання в країні 

мали лише іноземні промисловці, які влаштували в Російській імперії фабрики і 

заводи, та майстри, виписані з-за кордону для роботи на них, а також медики і 

рабини, запрошені владою для потреб військового відомства. Поступове 

посилення обмежень і неодноразові спроби імперської влади вислати євреїв- 

іноземців із імперії протягом двох десятиліть наштовхувалися на заступництво 

генерал-губернатора графа М. Воронцова. Саме в результаті сприяння місцевої 

влади більшій частині іноземних євреїв, що оселилися в українському 

Причорномор'ї до 1832 р., вдалося залишитися жити в країні, прийняти 

російське підданство і влитися до місцевого єврейства.

Період жорстких обмежень змінився періодом лібералізації у 1860- 

1870-х рр.: деякі послаблення у законодавстві, які стосувалися переважно 

заможних іноземних торговців, призвели до того, що євреї з-за кордону змогли 

фактично безперешкодно приїжджати до Російської імперії, одержувати види 

на проживання і займатися не тільки торгівлею, але й ремеслами, чорними 

роботами та ін. В Російській імперії вони не підлягали рекрутській повинності, 

з них не стягували податки, а тому вони опинилися у вигіднішому становищі, 

ніж місцеві євреї. З 1861 р. іноземнопідданим євреям законодавчо дозволили 

жити в Одесі, проте вони не мали права приймати російське підданство.
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У 1880-х рр. російська влада на тлі зміни загального вектора державної 

політики в єврейському питанні почала кампанію з виселення іноземних євреїв 

із країни. Правом проживання і ведення торгівлі з тих пір мали лише купці 

першої гільдії та представники значних європейських торгових домів, які 

займалися експортною торгівлею і одержали дозвіл на це від міністрів 

внутрішніх й закордонних справ і фінансів. Всі інші привілеї, в тому числі для 

промисловців, майстрів, медиків й для тих, хто оселилися в Одесі до 1861 р., 

фактично були скасовані. Сприятливим залишилося лише становище заможних 

купців першої гільдії, яких приваблювала в південноукраїнських портових 

містах перспектива вигідної комерційної діяльності. Місцева влада більш не 

протегувала іноземним євреям. їх поставили в такі умови, що вони були 

змушені добровільно покинути країну. Лише деяким з них вдалося залишитися 

в імперії. У подальшому до 1917 р. правове становище євреїв-іноземців не 

змінювалося.

Визначений соціально-демографічний та професійний склад євреїв- 

іммігрантів. Іноземні вихідці, що оселилися наприкінці XVIII -  у середині 

XIX ст. у південноукраїнському регіоні, становили значну частину його 

міського єврейського населення. їхня кількість майже невпинно збільшувалася 

до початку 1830-х років, після чого протягом двох десятиліть значно 

зменшувалася через прийняття більшістю з іноземних євреїв російського 

підданства та перешкоди для приїзду нових євреїв з-за кордону. В Одесі у 

1831 р. іноземнопіддані євреї становили майже половину (3865 осіб), а іноземні 

вихідці -  близько двох третин усього єврейства. У середині XIX ст. 47 % 

одеських купців і 45 % міщан мали іноземне походження, проте вже були 

російськопідданими. Другий приплив євреїв-іноземців відбувався у 1860-1870-х 

рр. У 1881 р. в Одесі їх налічувалося 13330 осіб (18,2% єврейського і 4,7 % 

усього населення міста), у Миколаєві -  983 особи (10,4 % єврейського 

населення міста), у решті Херсонської губернії -  974 сім'ї (приблизно 4 % усіх 

єврейських сімей). На початку 1890-х років кількість іноземних євреїв стала 

невеликою і залишалася такою до 1917 р.
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Протягом усього досліджуваного періоду на південь України приїжджали 

як бідні євреї, так і заможні купці. В Одесі серед переселенців першої хвилі, що 

прийняли російське підданство, 20,6 % складали купці, 70,1 % -  міщани, 8,1 % 

євреїв в різні роки міняли свій стан з купецького на міщанський і навпаки; 1 % 

євреїв мали університетські дипломи і не належали до податних станів, 0,2 % 

переселенців стали землеробами. У середині XIX ст. чверть іноземних вихідців 

у Одесі становили купці різних гільдій, близько трьох чвертей -  міщани, що 

практично збігалося із соціальною структурою євреїв неіноземного 

походження. Найзаможнішими були купці-євреї з російських губерній, а 

іноземні вихідці лідирували за чисельністю серед купецтва третьої гільдії. 

Частина іноземного єврейського купецтва привезла свої капітали із-за кордону, 

інші накопили гроші завдяки ефективній комерційній діяльності у 

причорноморських містах. Переселенці другої половини XIX ст. переважно 

були незаможними. Лише у 1880-х роках, головним чином в Одесі та 

Миколаєві, склався помітний прошарок заможного іноземного єврейського 

купецтва, яке володіло великим капіталом і нерухомістю.

Структура професійної зайнятості євреїв-іноземців Одеси в першій 

половині XIX ст. майже не відрізнялася від місцевих євреїв. Найбільша 

кількість людей була залучена у торгівлю (58,4 %), другим за популярністю 

видом діяльності стали ремесла (24,9 %). Чорнороби і поденники становили 

11,6%, вчителі -  2,4%, представники вільних професій -  1,7%, служителі 

релігійного культу -  0,8%. У невеликих містах півдня України структура 

професійної зайнятості євреїв-іноземців була дещо іншою -  там лідирували 

ремісники, друге місце з помітним відривом посідали торговці, а представників 

вільних професій майже не було. В 1881 р. основними видами занять євреїв- 

іноземців у великих містах Херсонської губернії залишалися торгівля (42,9 % в 

Одесі і 35,2 % в Миколаєві), ремесло (відповідно 22,6 % і 29,6 %) і чорні роботи 

(32,5 % і 27,2 %), проте їхнє співвідношення в Одесі дещо змінилося. З'явилася 

нова поки що невелика професійна група робітників заводів. Особливістю 

професійного складу євреїв-іноземців Херсона у порівнянні з Одесою та
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Миколаєвом була значно більша доля ремісників (45 %) і менша -  торговців 

(31,3%) і чорноробів (16,3%). Професійний склад іноземнопідданих євреїв 

всієї губернії такий: торговці -  понад 42 %, ремісники -  близько чверті, 

чорнороби та поденники -  понад 28 %, а представники вільних професій -  

менше 1 %. Питома вага ремісників серед іноземців-євреїв значно 

перевищувала цей показник у місцевих євреїв; ремісники-іноземці складали 

понад чверть усіх ремісників-євреїв губернії. В Одесі в іноземців, порівняно з 

російськими євреями, виявлено більший відсоток торговців і ремісників, а 

також менша питома вага чорноробів і поденників. Після 1881 р. професійний 

склад іноземнопідданих євреїв істотно змінився: збільшилась питома вага 

великих торговців та промисловців і зменшилась доля ремісників, дрібних і 

середніх торговців, чорноробів.

Розкрито роль іноземних євреїв у економічному розвитку півдня України. 

У першій половині XIX ст. особливих успіхів вони досягли в транзитній 

торгівлі за маршрутом Одеса-Броди. Велику роль євреї-іноземці грали у 

банківській справі, внутрішній торгівлі, постачаннях, підрядах та відкупах, 

посередництві в хлібній торгівлі. Чимале значення для розвитку економіки мала 

діяльність ремісників. Найважливішою для економіки південноукраїнського 

регіону і країни в останні десятиліття XIX ст. стала велика міжнародна 

торгівля, в якій брали участь іноземні купці-євреї. Чималий внесок зробили 

вони і в розвиток фабрично-заводської промисловості.

Визначено місце євреїв іноземного походження в процесах культурної 

трансформації єврейського населення в південноукраїнських містах. Під 

впливом руху Таскали розвивалась світська освіта, реформувалися за 

європейським зразком синагогальні традиції, здійснювалась крос-культурна 

адаптація єврейського населення до поліетнічної культури мешканців міст 

губернії, підвищувалась громадська активність євреїв. У всіх цих процесах 

провідну роль відігравали євреї іноземного походження, хоча ґрунт для 

проникнення ідей просвітництва з Галичини до Херсонської губернії був 

підготовлений деякими місцевими євреями. Вже з початку XIX ст. у купців-
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євреїв, незалежно від їхнього походження, виявлялась тенденція до вивчення 

мов і здобуття світської освіти. Головним результатом просвітницької 

діяльності євреїв-іноземців стало значне збільшення числа євреїв у загальних 

навчальних закладах, гімназіях і університетах. Разом з тим серед іноземних 

вихідців було чимало традиціоналістів, які вважали світську освіту 

непотрібною і навіть шкідливою для євреїв, а тому перешкоджали її розвитку. 

Тривалий конфлікт між прихильниками традицій і нової культури розколов 

одеське єврейство на дві частини. В процесі взаємної адаптації обох груп вплив 

освічених іноземних вихідців у першій половині XIX ст. визначив ті культурні 

зміни, які відбулися з носіями єврейських традицій. Одночасно здійснювалася 

крос-культурна адаптація всіх євреїв портових причорноморських міст 

(місцевих й іноземних) до поліетнічного населення. Це виражалося в стрімкому 

розвитку світської освіти і поширенні вивчення російської мови, у використанні 

християнських імен замість іудейських, у носінні одягу європейського покрою 

тощо.

Показано участь євреїв-іноземців у громадському житті краю. 

Показником громадської активності євреїв-іноземців була їхня участь у 

прийнятті общинних рішень, у виборах на різні посади в єврейській громаді та 

у міському самоврядуванні не тільки в якості виборців, але й як кандидатів. 

Яскравим виявом громадської активності іноземних вихідців-євреїв стала їхня 

доброчинність. Особливе значення мала медична діяльність євреїв іноземного 

походження. Вони були серед засновників і активних членів Товариства 

одеських лікарів, багато зробили для розпізнання й подолання епідемій, 

служили добровольцями у шпиталях під час війн.

Завдяки значному економічному ефекту від професійної діяльності, 

громадської активності та прогресивному впливу на місцеве єврейство, євреї- 

іноземці залишили яскравий слід в історії півдня України. Родини іноземних 

євреїв, що мешкали протягом XIX ст. в Одесі та інших містах Північного 

Причорномор'я, подарували світу чимало видатних особистостей. їхні біографії 

й культурна та наукова діяльність потребують подальшого вивчення.
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262. Ф. 200. Скальковский А.А.

Оп. 2.

Д. 124. Еврейское наводнение в Одессе, 4 л.
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263. Ф. 200. Скальковский А.А.

Оп.2.

Д. 136. Статистические материалы по народонаселению Одессы за 1811- 

1878 гг., 35 л.

7 #СуЙЯ%?С#ЯЯЯЯЯМЯ ярли я Ряссийскяй Фя б̂ря^ии  ̂ Мяскяя

264. Ф. 63. Отделение по охранению общественной безопасности и порядка в 

Москве (охранное отделение) при московском градоначальнике. 1867-1917 гг.

Он. 17.

Д. 144. О французском гражданине уроженце г. Одессы Якове Адольфове 

Рубиновиче, 1897 г., 2 л.

265. Ф. 63. Отделение по охранению общественной безопасности и порядка в 

Москве (охранное отделение) при московском градоначальнике. 1867-1917 гг.

Он. 23.

Д. 547. О лекаре Вильгельме Анисимове Громбахе, 1903 г., 24 л.

266. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 48. 2-е делопроизводство.

Д. 89. О выселении иностранных евреев, поселившихся в России без 

должного разрешения, 1891 г., 13 л.

267. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 73. 3-є делопроизводство. 1915 г.

Д. 72, ч. 180. О разрешении австрийской подданной Юлии Штемпель с 

дочерью Терезией въезда в Россию, 1915 г., 14 л.

268. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. О собое делопроизводство

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).



Д. 36. По отношению управляющего Министерством финансов по 

ходатайству прусского подданного еврея Вольфа Липштейна о дозволении ему 

производить торговлю в России, 1881 г., 5 л.

269. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 40. По указу Правительствующего Сената о доставлении заключения 

по жалобе жителя города Измаила еврея Айзика Лебеля на постановление 

Бессарабского губернского правления о недопущении его к принятию присяги 

на русское подданство и воспрещении ему жительства в пятидесятиверстной от 

западной границы полосе, 1881-1883 гг., 29 л.

270. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 144. По отношению департамента общих дел по жалобе жителя города 

Измаила Сруля Лебединского на Бессарабское губернское правление за отказ в 

приведении его к присяге на подданство России, 1884-1887 гг., 23 л.

271. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 206. По прошению австрийского подданного еврея Вениамина 

Ронигера, имеющего в Одессе фабрику для выделки пуговиц и спичек, о 

дозволении ему в этом городе продолжать торговлю по 1-й гильдии, 1884- 

1887 гг., 13 л.

272. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.
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On. 76a. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 222. По отношению министра финансов о разрешении прусскому 

подданному еврею Вульфу Липштейну производить торговлю в России, 1885- 

1890 гг., 23 л.

273. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 226. По отношению министра финансов о разрешении турецким 

подданным евреям Аврааму Розенцвейгу и Илье Якубу производить торговлю в 

Одессе по 1-й гильдии, 1885-1886 гг., 14 л.

274. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 247. О нарушении правил визы паспортов иностранных евреев на въезд 

в Россию, 1885-1892 гг., 26 л.

275. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880-1917 

гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 267. По ходатайству проживающих в городе Одессе австрийских 

подданных Морица Когана (он же Кон), Израиля Аронсона и других о 

дозволении продолжить торговлю в России, 1885-1898 гг., 142 л.

276. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.
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Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. О собое делопроизводство

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).



Д. 337. По ходатайству прусского подданного еврея Эмануила Бейля о 

разрешении ему производить торговлю в городе Херсоне, 1886-1887 гг., 7 л.

277. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 343. О разрешении австрийскому подданному еврею Элиасу 

Штемпелю производить торговлю в России, 1886 г., 6 л.

278. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 379. О выселении евреев иностранных подданных из Херсонской 

губернии, 1886-1887 гг., 2 л.

279. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 400. О разрешении австрийскому подданному еврею Лазарю 

Штемпелю производить торговлю в России, 1887 г., 2 л.

280. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 405. О разрешении подданному еврею Якову Шварцу производить 

торговлю в России, 1887-1889 гг., 14 л.

281. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880-1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).
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Д. 414. О разрешении подданному еврею Морицу Штемпелю 

производить торговлю в России, 1887 г., 4 л.

282. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 495. О признании румынского подданного еврея Рувина Юфина 

русским подданным, 1887-1890 гг., 25 л.

283. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 498. О разрешении австрийскому подданному Генриху Топоровскому 

производить торговлю в России, 1888-1889 гг., 9 л.

284. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 503. О разрешении французскому гражданину Арону Гольдшмидту 

производить торговлю в России, 1888 г., 4 л.

285. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 518. О разрешении австрийским подданным Хаиму Гольдбергу и 

Исааку Давидсону производить торговлю в России, 1888-1889 гг., 4 л.

286. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.
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Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).



Д. 526. О разрешении Александру Шапиро производить торговлю в 

России, 1888 г., 4 л.

287. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 535. О разрешении Моисею Швальбу производить торговлю в России, 

1888-1889 гг., 6 л.

288. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 701. О выселении иностранных евреев из Таврической губернии, 1889- 

1890 гг., 25 л.

289. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 709. О праве иностранных евреев вступать в брак с русскими 

подданными, 1889 г., 2 л.

290. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 751. О разрешении австрийскому подданному Зельману Друкеру 

проживать в городе Одессе, 1890 г., 3 л.

291. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.
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Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. О собое делопроизводство

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).



Д. 850. По ходатайству румынского подданного еврея лекаря Морица 

Поппера о принятии его в русское подданство, 1890 г., 7 л.

292. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 853. О правах иностранных евреев на поступление в учебные 

заведения, 1890 г., 5 л.

293. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 887. Относительно выселения из пределов империи евреев, 

проживающих по румынским паспортам, но не признаваемых румынскими 

подданными, 1890-1891 г., 5 л.

294. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 910. О разрешении австрийскому подданному еврею Элиасу 

Штемпелю торговать в России, 1891 г., 2 л.

295. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 979. По жалобе иностранных подданных евреев Нухима и Израеля 

Левензонов на постановление Херсонской казенной палаты об исключении их 

из мещан, 1891-1892 гг., 3 л.

296. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.
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On. 76a. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 998. По прошению иностранного еврея Якова Волынского о 

неисключении его из числа Вознесенских мещан, 1891-1895 гг., 13 л.

297. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 1000. О приписке Арона Асовского по месту его рождения к обществу 

колонии Израилевка Елизаветградского уезда, 1891-1899 гг., 24 л.

298. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 1097. По ходатайству австрийского подданного еврея Соломона 

Пшеворскера о разрешении ему производить торговлю в России в качестве 

полного товарища одесского 1-й гильдии купца Зонштейна, 1892 г., 4 л.

299. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 1102. Об иностранных евреях, поселившихся в России без разрешения, 

1892-1893 гг., 27 л.

300. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 1161. По ходатайству австрийского подданного доктора медицины 

Морица Штейнера об оставлении его на жительстве в Одессе, 1892 г., 13 л.
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ЗОЇ. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

On. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 1243. По жалобе мещанина Ильи-Товия Шаргородского на исключение 

его Херсонской казенной палатой из мещанского общества, 1892 г., 3 л.

302. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 1293. О причислении румынских подданных евреев Лебединских в 

мещане города Херсона, 1892-1894 гг., 9 л.

303. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 1424. По ходатайству евреев Луи, Шарля и Роберта Дрейфусов 

производить торговлю в России, 1893-1894 гг., 19 л.

304. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 1533. О разрешении австрийскому подданному еврею Филиппу 

Тетелесу проживать в России, 1893-1894 гг., 7 л.

305. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 76а. 2-е делопроизводство. 1881-1904 гг. Особое делопроизводство 

Департамента духовных дел. 1890-1910 гг. (еврейские дела).

Д. 1855. О приписке евреев иностранных подданных в русское 

подданство, 1899-1901 гг., 13 л.
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306. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

On. 79. 3-є делопроизводство. 1883 г.

Д. 839. О некоем С. Гольдштерне и студенте Харьковского университета 

Ефиме Диманте, занимающихся чтением запрещенных книг, 1883-1885 гг., 

12 л.

307. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 80. 3-є делопроизводство. 1884 р.

Д. 1091. О студенте Новороссийского университета Якове Рубиновиче и 

других лицах, 1884 г., 27 л.

308. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 88. 3-є делопроизводство. 1890 г.

Д. 250 т. 3. По прошению на Высочайшее имя австрийского подданного 

Игнатия Корнфельда о разрешении ему прибыть в Россию, 1891 г., 5 л.

309. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 154а. Дела из россыпи, предположительно относящиеся к 6-му 

делопроизводству. 1895-1905 гг.

Д. 1283. По ходатайству иностранноподданного еврея Самуила Беллинга, 

получившего установленным порядком разрешение на производство торговли, 

о внесении в паспорт его детей, 1899 г., 8 л.

310. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 226. Особый отдел. 1898 г.

Д. 15, ч. 28. О неблагонадежных иностранцах, высланных безвозвратно за 

границу. О французском гражданине Якове Адольфове Рубиновиче, 1898 г., 

21л.
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311. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880- 

1917 гг.

Оп. 235. Особый отдел. 1906 г. I отделение.

Д. 748. О французском подданном Элье Адольфове Рубиновиче 

(Рубановиче), 1906 г., 54 л.

312. Ф. 109. Третье отделение Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии. 1826-1880 гг.

Оп. 128. 3-я экспедиция. 1843 г.

Д. 83. По отношению генерал-губернатора Графа Воронцова о принятии в 

вечное подданство России австрийского подданного, доктора медицины из 

евреев Морица Розенцвейга, 1843 г., 3 л.

ярдмс Я р е с я у й /м д р  AjPMJM, Ж  СйИ^^РЯЯЙЛЬ

313. Ф. 2. Ялтинське повітове поліцейське управління. 1861-1915 рр.

Оп. 1.

Спр. 52. Про перевірку торгівлі в Ялті, 1865 р., 80 арк.

314. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

Оп. 1.

Спр. 4487. Про висилку від австрійського консула білета євреїнові 

Самойлу Менделевичу з сином, 1819 р., 5 арк.

315. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

Оп. 1.

Спр. 4547. За приписом МВС про доставляння списків купців усіх трьох 

гільдій та про промисловість, 1819-1820 рр., 55 арк.

316. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

Оп. 1.

Спр. 4715. Про видачу різним іноземцям білетів на проїзд по трьох 

губерніях, 1 ч., 1820 р., 712 арк.

317. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.
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On. 1.

Спр. 4716. Про видачу різним іноземцям білетів на проїзд по трьох 

губерніях, 2 ч., 1820 р., 647 арк.

318. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

On. 1.

Спр. 5202. Про видачу різним іноземцям білетів на проїзд по трьох 

губерніях, 1821 р., 557 арк.

319. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

On. 1.

Спр. 5203. Про видачу різним іноземцям білетів на проїзд по трьох 

губерніях, 1821 р., 347 арк.

320. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

On. 1.

Спр. 5425. За проханням закордонного вихідця-єврея Давида Креха, який 

проживає в Оріхові, про видачу йому на прожиття у трьох губерніях річного 

паспорта, 1821 р., 7 арк.

321. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

On. 1.

Спр. 5752. Про видачу різним іноземцям білетів на проїзд по трьох 

губерніях, 1822 р., 348 арк.

322. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

On. 1.

Спр. 5753. Про видачу різним іноземцям білетів на проїзд по трьох 

губерніях, 1822 р., 368 арк.

323. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

On. 1.

Спр. 6043. Про австрійськопідданого єврея Ш. Хапаная, який проживає в 

Євпаторії, 1830 р., 14 арк.

324. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

On. 1.



Спр. 6198. Про безписьменних іноземців і цісарського підданого єврея 

Мошку Гуфалда, який опинився у Сімферополі, 1830 р., 7 арк.

325. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

On. 1.

Спр. 6355. За рапортом Олешківської міської поліції про зарахування 

австрійського підданого єврея Я. Вакса до м. Олешки у число робочих людей, 

1830-1832 рр., 6 арк.

326. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

On. 1.

Спр. 6659. Про паспорти за кордон іноземцям без повернення, 1831 р.,

7 арк.

327. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

On. 1.

Спр. 7393. Про незгоду євпаторійського міщанського товариства 

прийняти цісарськопідданих євреїв Ю. Шпігеля, Я. Лізо, А. Шело, Ш. Холоная 

у свій стан і про зарахування різного звання людей, 1832 р., 47 арк.

328. Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 1803-1917 рр.

On. 1.

Спр. 9587. За відношенням Бессарабського цивільного губернатора про 

австрійськопідданого єврея Вольфа Клепача, 1832 р., 6 арк.

329. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 1344. За повідомленням Херсонського губернського правління про 

учинення розпорядження про цісарськопідданого єврея Иосифа Наделя, який 

побажав прирахуватися до феодосійських міщан, 1812 р., 4 арк.

330. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 1755. За повідомленням Херсонського губернського правління про 

австрійського підданого єврея Копеля Лейба Берковича, який побажав обрати 

рід життя в Таврійській губернії, 1818-1819 рр., 8 арк.
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331. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 1892. За рапортом Перекопського міського магістрату про 

австрійського вихідця єврея Абрама Розенберга, який побажав зарахуватися до 

перекопських міщан, 1819-1826 рр., 56 арк.

332. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 2352. За повідомленням Херсонського губернського правління про 

зарахування до тутешньої губернії австрійськопідданого єврея Лейби Ріхтера в 

таке звання, яке їм буде оголошено, 1823-1826 рр., 13 арк.

333. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 2433. За рапортом Севастопольської міської поліції про 

цісарськопідданого єврея Хаїма Янкелевича, який просить зарахування у 

міщани, 1824-1825 рр., 18 арк.

334. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 2441. За пропозицією Новоросійського і Бессарабського генерал- 

губернатора про звільнення за Височайшим велінням з Ахшнарської, 

Єнікальської і Кінбурнської фортець бродяг 47 осіб, 1824-1825 рр., 52 арк.

335. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 2686. За рапортом виконуючого посаду олешківського городничого з 

поданням консульських свідоцтв цісарськопідданих євреїв Йосипа Мейєра, 

Янкеля Латмана, Терша Вейнштейна та інших, 1825-1846 рр., 20 арк.

336. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 2703. За повідомленням Херсонського губернського правління про 

зарахування цісарськопідданого єврея Арона Стома за бажанням його в 

олешківські міщани, 1825-1842 р., 15 арк.
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337. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 2776. За повідомленням Херсонського губернського правління про 

зарахування до сімферопольських міщан цісарськопідданих євреїв Лебеля 

Фаєрмана і Майора Файнера, 1825-1841 рр., 28 арк.

338. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 2784. За повідомленням Херсонського губернського правління про 

цісарськопідданого єврея Шая Синідіна, який побажав зарахуватися до 

міщанства м. Керч-Єнікале, 1826-1827 рр., 14 арк.

339. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 2927. За рапортом Севастопольської міської поліції про 

цісарськопідданого єврея Берку Терша, 1826-1829 рр., 6 арк.

340. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 2928. За повідомленням Таврійської казенної експедиції про

цісарськопідданого єврея Соломона Бузанштейна, який просить зарахування у 

число севастопольських міщан, 1826-1827 рр., 16 арк.

341. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 2999. За повідомленням Таврійської казенної експедиції про

учинення постанови, чи підлягає цісарськопідданий єврей Андер Цвібак 

прийняттю у російське підданство, 1827-1839 рр., 26 арк.

342. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 3000. За повідомленням Таврійської казенної експедиції про

учинення постанови про цісарськопідданого єврея Лейбу Гросмана, який

побажав бути зарахованим до міщан, 1827-1839 рр., 22 арк.

343. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.
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On. 1.

Спр. 3001. За повідомленням Таврійської казенної експедиції про 

учинення постанови про цісарськопідданого єврея Шоеля Беренфельда, який 

просить зарахування до сімферопольських міщан, 1827-1839 рр., 13 арк.

344. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 3002. За повідомленням Таврійської казенної експедиції про 

учинення постанови про цісарськопідданого єврея Тобія Гершкова 

Ружевського, який просить зарахування до перекопських міщан, 1827-1839 рр., 

27 арк.

345. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 3039. За відношенням феодосійського градоначальника про 

цісарськопідданих євреїв Віктора Ямполя і Нафтула Ліхтермана, які побажали 

залишитися жити у м. Феодосії, 1827 р., 13 арк.

346. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 3043. За повідомленням Таврійської казенної експедиції про 

цісарськопідданого єврея Крепса, який просить зарахування до 

сімферопольських міщан, 1827 р., 14 арк.

347. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 3121. За повідомленням Херсонського губернського правління про 

учинення розпорядження про зарахування до м. Ногайська цісарськопідданого 

єврея Арона Фюгеля, 1828-1839 рр., 13 арк.

348. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 3192. За запискою цивільного губернатора про те, щоб приймати у 

підданство Росії лише тих австрійських підданих, які будуть мати свідоцтво 

про згоду тамтешнього уряду про оселення їх у державі, 1829-1830 рр., 5 арк.
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349. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 3391. За повідомленням Таврійської казенної експедиції про єврея 

Царства Польського Мошку Стебіблитца, який просить зарахування до керч- 

єнікольских міщан, 1831 р., З арк.

350. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 3400. За пропозицією управління новоросійського і бессарабського 

генерал-губернатора про взяття на облік євреїв Царства Польського, котрі з 

давнього часу шукали зарахування у Новоросійському краї, але залишилися не 

затвердженими у званнях, та про призупинення тимчасово дії положення 

Комітету міністрів від 19.01.1831 р. про розбір іноземних євреїв, 1832-1837 рр., 

267 арк.

351. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 3657. За відношенням таврійської казенної експедиції про

зарахування до карасубазарських міщан турецькопідданого єврея Абрамова, 

1834-1835 рр., 15 арк.

352. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 3734. За відношенням Таврійської казенної експедиції про

австрійського підданого єврея Жака Ландау, який побажав прирахуватися до 

керч-єнікольских міщан, 1834-1835 рр., 9 арк.

353. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.

Спр. 3890. За відношенням Таврійської казенної експедиції про учинення 

постанови про зарахування до м. Ялти австрійськопідданого єврея Мейєра 

Гершковича, 1835-1837 рр., 9 арк.

354. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

On. 1.



Спр. 4982. За пропозицією таврійського цивільного губернатора про 

дозвіл іноземному єврею Фельдштейну перебувати у Таврійській губернії, 

1845-1847 рр., 70 арк.

355. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

Оп. 7.

Спр. 5. Про приведення до присяги на вічне підданство Росії з 

австрійськопідданих євреїв Георгія Христофорова, 1831 р., 9 арк.

356. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

Оп. 7.

Спр. 9а. Книга для запису білетів, що видаються іноземцям у різні 

російські міста, 1831 р., 5 арк.

357. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

Оп. 7.

Спр. 33. Про приведення до присяги на вічне підданство Росії Шумуля 

Пернока і про зарахування його до сімферопольських міщан, 1835-1837 рр., 

48 арк.

358. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

Оп. 7.

Спр. 41. За приписом Таврійського цивільного губернатора про 

зарахування австрійськопідданого Ушера Вакубіна до міщан містечка Ялти, 

1835-1837 рр., 23 арк.

359. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

Оп. 7.

Спр. 49. За указом Сенату про дозвіл, на якій підставі австрійські піддані 

можуть бути приведені до присяги на підданство Росії, 1835 р., 7 арк.

360. Ф. 27. Таврійське губернське правління. 1792-1920 рр.

Оп. 7.

Спр. 53. За пропозицією новоросійського та бессарабського генерал- 

губернатора про зарахування австрійськопідданого Лібки Лазарева до містечка 

Ялти, 1835-1837 рр., 22 арк.
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361. Ф. 169. Карасубазарська міська дума. 1795-1879 рр.

On. 1.

Спр. 20. Указ Таврійського губернського уряду про негайне складання 

іменних списків всіх іноземців, які живуть у Таврійській губернії, що 

займаються торгівлею, та доставляння списків до казенної експедиції, 1808 р., 

4 арк.

362. Ф. 169. Карасубазарська міська дума. 1795-1879 рр.

On. 1.

Спр. 34. Список іногородніх та іноземців у місті Карасубазарі, що 

займаються торгами і промислами, 1815 р., 13 арк.

363. Ф. 169. Карасубазарська міська дума. 1795-1879 рр.

On. 1.

Спр. 71. Розпорядження про отримання купцями та міщанами на 1828 рік 

свідоцтв на торгівлю і білетів із перевірки торгівлі, 1827-1828 рр., 118 арк.

364. Ф. 169. Карасубазарська міська дума. 1795-1879 рр.

On. 1.

Спр. 80. Розпорядження щодо іноземних торговців зі списком торговців, 

1831 р., 19 арк.

^^УЖЯСЯИЯ 0ЙГЯСЯЯ, ж  Л]р<?яисяи%ькия

365. Ф. 18. Єлисаветградська міська дума. 1789-1919 рр.

On. 1.

Спр. 3. Присуди міщанського товариства м. Єлисаветграда про обрання 

збірників державних податків, 1827 р., 9 арк.

366. Ф. 18. Єлисаветградська міська дума. 1789-1919 рр.

On. 1.

Спр. 35. Прохання жителів міста Єлисаветграда та інших осіб про 

зарахування їх до єлисаветградського міщанства, 1801-1856 рр., 107 арк.

367. Ф. 18. Єлисаветградська міська дума. 1789-1919 рр.
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On. 1.

Спр. 71. Прохання єврея Кларфельда про зарахування його до 

єлисаветградського міщанства, 1810-1834 рр., 13 арк.

368. Ф. 18. Єлисаветградська міська дума. 1789-1919 рр.

On. 1.

Спр. 100. Ревізькі реєстри міщан-євреїв міста Єлисаветграда, 1816- 

1818 рр., 98 арк.

369. Ф. 18. Єлисаветградська міська дума. 1789-1919 рр.

On. 1.

Спр. 104. Прохання та інші матеріали про зарахування до 

єлисаветградського міщанства євреїв братів Броунів, 1817 р., 7 арк.

370. Ф. 18. Єлисаветградська міська дума. 1789-1919 рр.

On. 1.

Спр. 181. Укази Херсонської казенної палати, місцевих магістратів та 

Думи про зарахування до єлисаветградського стану міщан-євреїв з інших міст 

та місць, 1827-1831 рр., 65 арк.

371. Ф. 185. Єлисаветградська синагога. 1853-1919 рр.

On. 1.

Спр. 2. Метрична книга єврейської громади про народження, 1854 р., 

43 арк.

372. Ф. 185. Єлисаветградська синагога. 1853-1919 рр.

On. 1.

Спр. 3. Метрична книга єврейської громади про народження, 1854 р., 

42 арк.

373. Ф. 185. Єлисаветградська синагога. 1853-1919 рр.

On. 1.

Спр. 7. Метрична книга єврейської громади про народження, 1858 р., 

82 арк.

374. Ф. 185. Єлисаветградська синагога. 1853-1919 рр.

On. 1.



Спр. 11. Метрична книга єврейської громади про народження, 1862- 

1865 рр., 210 арк.

375. Ф. 185. Єлисаветградська синагога. 1853-1919 рр.

On. 1.

Спр. 12. Метрична книга єврейської громади про народження, 1866 р.,

68 арк.

376. Ф. 185. Єлисаветградська синагога. 1853-1919 рр.

On. 1.

Спр. 52. Метрична книга єврейської громади про народження, 1886 р.,

69 арк.

377. Ф. 185. Єлисаветградська синагога. 1853-1919 рр.

On. 1.

Спр. 60. Метрична книга єврейської громади про народження, 1874- 

1875 рр., 178 арк.

378. Ф. 185. Єлисаветградська синагога. 1853-1919 рр.

On. 1.

Спр. 63. Метрична книга єврейської громади про народження, 1879- 

1880 рр., 158 арк.

379. Ф. 185. Єлисаветградська синагога. 1853-1919 рр.

On. 1.

Спр. 64. Метрична книга єврейської громади про народження, 1882- 

1883 рр., 149 арк.

380. Ф. 185. Єлисаветградська синагога. 1853-1919 рр.

On. 1.

Спр. 69. Метрична книга єврейської громади про народження, 1892 р., 

116 арк.

381. Ф. 359. Єлисаветградська реміснича управа. 1832-1833, 1840-1845, 1847- 

1872,1895,1900 рр.

On. 1.

Спр. 45. Книга для запису майстрів-євреїв, 1843 р., 4 арк.
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382. Ф. 460. Єлисаветградський єврейський кагал. 1827-1829, 1831, 1833-1836, 

1838-1840,1842,1844-1848 рр.

On. 1.

Спр. 3. Присуди міщанського товариства м. Єлисаветграда про обрання 

збірників державних податків, 1827 р., 9 арк.

383. Ф. 460. Єлисаветградський єврейський кагал. 1827-1829, 1831, 1833-1836, 

1838-1840,1842,1844-1848 рр.

On. 1.

Спр. 6. Книга збору податків з єврейського населення м. Єлисаветграда, 

1828 р., 112 арк.

384. Ф. 460. Єлисаветградський єврейський кагал. 1827-1829, 1831, 1833-1836, 

1838-1840,1842,1844-1848 рр.

On. 1.

Спр. 13. Метрична книга єврейського кагалу міста Єлисаветграда, 1831 р., 

27 арк.
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385. Ф. 133. Миколаївське чоловіче комерційне восьмикласне училище ім. 

статс-секретаря графа С.Ю. Вітте. 1903-1920 рр.

On. 1.

Спр. 234. Справа про службу штатного лікаря Савелія Ісидоровича 

Давидсона, 1910-1915 рр., 19 арк.

386. Ф. 129. Миколаївське казенне двохкласне початкове єврейське чоловіче 

училище. 1897-1917 рр.

On. 1.

Спр. 28. Статистична книга учнів, 1897-1920 рр., 67 арк.

387. Ф. 216. Миколаївська міська управа. 1863-1886 рр.

On. 1.



Спр. 2665. Комерційний огляд миколаївського ринку за 1887 р., 1887- 

1890 рр., 97арк.

388. Ф. 221. Миколаївська міська реміснича управа. 1846-1902 рр.

Оп.2.

Спр. 445. Прохання майстрів про видачу їм майстрових свідоцтв, атестат 

майстра Фельдмана і листування про виконання замовлень по цеху, 1871 р., 

66 арк.

389. Ф. 222. Миколаївська міська дума. 1797-1920 рр.

On. 1.

Спр. 10. Алфавітний список іноземних торговців й інших осіб, 1827- 

1851 рр., 51 арк.

390. Ф. 222. Миколаївська міська дума. 1797-1920 рр.

On. 1.

Спр. 1592. Списки власників нерухомого майна, 1876 р., 191 арк.

391. Ф. 222. Миколаївська міська дума. 1797-1920 рр.

On. 1.

Спр. 1732. Виписка з положення про вибори у Думу. Іменні об'яви про 

майбутні вибори і відомості виборців за національностями. Список виборців, 

1906-1907 рр., 172 арк.

392. Ф. 224. Очаківська міська дума. 1867-1874 рр.

On. 1.

Спр. 2. Книга для запису померлих, 1868 р., 40 арк.

393. Ф. 229. Канцелярія Миколаївського градоначальника. 1887-1919 рр.

On. 1.

Спр. 300. Статистичні відомості та звіти різних установ для огляду 

Миколаївського градоначальства за 1902 р., 1902-1903 рр., 297 арк.

394. Ф. 229. Канцелярія Миколаївського градоначальника. 1887-1919 рр.

On. 1.

Спр. 505. Протокол миколаївських купецьких зборів про обрання в різні 

установи. Листування з купецьким старостою і правила з питання створення
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фонду для видачі допомоги збіднілим купцям. Списки купців Миколаєва за 

1892 р., 1903-1904 рр.,31 арк.

395. Ф. 229. Канцелярія Миколаївського градоначальника. 1887-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1595. Про право проживання євреїв у Миколаєві, 1912 р., 537 арк.

396. Ф. 229. Канцелярія Миколаївського градоначальника. 1887-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1596. Про право проживання євреїв у Миколаєві, 1912-1914 рр., 

676 арк.

397. Ф. 229. Канцелярія Миколаївського градоначальника. 1887-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1598. Листування про висилку за кордон іноземнопідданих, 1912- 

1916 рр., 15 арк.

Оп. 2.

398. Ф. 229. Канцелярія Миколаївського градоначальника. 1887-1919 рр.

On. 1.

Спр. 18 Справа зі списком осіб, які перебувають в іноземному підданстві 

й проживають в Миколаєві, 1912 р., 10 арк.

399. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 2852. Прохання інопідданих громадян про видачу їм білетів на 

вільне постійне або тимчасове мешкання в містах Миколаєві та Одесі, погашені 

білети, 1858-1859 рр., 329 арк.

400. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 3174. Циркуляр Новоросійського і Бессарабського генерал- 

губернатора про порядок оформлення шлюбів між особами єврейської 

національності австрійського і російського підданства, 1859 р., З арк.
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401. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 3305. Прохання військового губернатора про видачу іноземцям 

тимчасових паспортів, 1859-1865 рр., 403 арк.

402. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 3351. Справа про євреїв, які проживають в Миколаєві і не мають 

законного права на постійне перебування там, а також про заняття торговими та 

іншими промислами і про дозвіл їм перебування в цьому місті, 1859-1865 рр., 

153 арк.

403. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 4885. Про видачу іноземцям паспортів на 1864 рік, 1864-1865 рр., 

192 арк.

404. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 7189. Погашені паспорти, видані іноземцям на право проживати в 

Росії, 1868-1869 рр., 198 арк.

405. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 7772. Листування з Миколаївської поліцією за скаргою турецького 

підданого Шмуля Файнштейна на арешт батька Л. Файнштейна, 1869 р., 7 арк.

406. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.
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Спр. 8655. За пропозицією новоросійського і бессарабського генерал- 

губернатора з роз'ясненням порядку вчинення євреями громадських молитов і 

обрядів віри, 1872-1873 рр., 8 арк.

407. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 8763. Повідомлення Новоросійського і Бессарабського генерал- 

губернатора про припинення дії договору ЗО жовтня 1849 р., укладеного між 

Росією і Австрією, щодо висилки втікачів-євреїв із володінь однієї з обох 

держав у межі іншої, 1872 р., З арк.

408. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 8914. Справа про видачу паспортів іноземним громадянам, 1872- 

1873 рр., 343 арк.

409. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 8926. Про видачу різним особам закордонних паспортів, 1873 р., 

513 арк.

410. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 9126. Про видачу російських паспортів іноземцям, 1873 р., 169 арк.

411. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 9285. Про перепис єврейського населення чоловічої статі, 1874- 

1876 рр., 259 арк.
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412. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-1901 

РР
On. 1.

Спр. 9338. Справа про втечу з міської лікарні в'язня турецького підданого 

Лейби Фаєва, 1874 р., 10 арк.

413. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 9356. Листування з херсонським губернатором і поліцією про 

турецького підданого Р. Бермана, 1874-1875 рр., 7 арк.

414. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 9519. Про видачу паспортів іноземцям, 1874 р., 538 арк.

415. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 9524. Справа про видачу паспорта турецькому підданому І. Лазарю, 

1874 р., 2 арк.

416. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 9667. Видача російських паспортів іноземцям, 1875 р., 424 арк.

417. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 9730. За рапортом Миколаївської міської поліції про висилку з 

Миколаєва безстроково відпускного рядового Г ерша Перельмана,

турецькопідданого Іллі Лазарева і гродненського міщанина Герша Гуровича, 

1876-1877 рр., 30 арк.
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418. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

О п і .

Спр. 9786. Прохання іноземців і свідоцтва на право оселення їх у Росії, 

1876 р., 14 арк.

419. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 9839. Про видачу паспортів іноземцям, 1876 р., 253 арк.

420. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 9984. Про видачу персидському підданому Саркісу Мордусу і 

турецькому підданому Хаїму Янко нових паспортів, 1876 р., 13 арк.

421. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 9985. Справа про видачу іноземним громадянам російських

паспортів, 1877 р., 309 арк.

422. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10011. Прохання іноземців про дозвіл їм проживати в Росії, 1877 р.,

9 арк.

423. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10118. Про видачу закордонних паспортів, 1877-1878 рр., 308 арк.

424. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.
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On. 1.

Спр. 10121. Паспорти, видані іноземцям на право проживання в Росії, 

1877-1878 рр., 327 арк.

425. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

Он. 1.

Спр. 10123. Паспорти, видані іноземцям на право проживання в Росії, 

1877-1878 рр., 209 арк.

426. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10162. Про видачу закордонних паспортів, 1878 р., 263 арк.

427. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10163. Паспорти, видані іноземнопідданим на право проживання в 

Росії, 1877-1878 р., 406 арк.

428. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10211. Про видачу закордонних паспортів, 1878 р., 204 арк.

429. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10231. Листування з херсонським губернатором і одеським 

градоначальником і список свідоцтв, виданих на оселення в Росії євреям- 

іноземцям, 1878-1879 рр., 16 арк.

430. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.



Спр. 10235. Листування з Миколаївським єврейським рабином 

Волькенштейном за скаргою австрійських підданих Якоба Вайсфогеля і Марії 

Вебер на відмову їм в укладенні шлюбу, 1878 р., 7 арк.

431. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10450. Паспорти, видані іноземцям на право проживання в Росії, 

1879 р., 600 арк.

432. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10470. Листування із судовим слідчим Подільського окружного суду 

про уточнення особистості молдавськопідданого Моріца Шторкмета і Хаїма 

Грінберга, 1879 р., 6 арк.

433. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10531. Листування з Міністерством закордонних справ про вручення 

судового паперу фірмі Нейфельд і Ко, 1879 р., 5 арк.

434. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10565. Указ Урядового Сенату і листування з поліцією про заборону 

молдавському підданому єврею Мозесу Зільберману вступити до числа

майстрів черевичного цеху м. Миколаєва, 1879 р., 10 арк.

435. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10568. Паспорти, видані іноземцям на право проживання та переїзди 

в Російській імперії, 1879 р., 478 арк.
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436. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

О п і .

Спр. 10571. Паспорти, видані іноземним громадянам на право

проживання і переїзду в Росії, 1879 р., 15 арк.

437. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10587. Паспорти, видані іноземцям на право проживання в 

Російській імперії, 1880 р., 370 арк.

438. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10598. Циркуляри Департаменту поліції про видачу паспортів 

іноземцям, 1880-1884 рр., 33 арк.

439. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10730. Листування з тимчасовим Одеським генерал-губернатором і 

поліцією про надання відомостей про євреїв-іноземців із зазначенням їхнього 

підданства, заняття, ремесла, 1881 р., 15 арк.

440. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10733. Листування з міським головою про асигнування грошових 

сум на утримання помічника поліцмейстера, листування з поліцмейстером про 

посилення охорони. Відомості про видані закордонні паспорти, 1881 р., 264 арк.

441. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.
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Спр. 10734. Листування з Миколаївською особливою по міських справах 

присутністю з питання заборони євреям продажу міцних напоїв. Статистичні 

відомості про євреїв, що живуть в Миколаєві та на хуторах, 1881 р., 10 арк.

442. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10770. Паспорти і свідоцтва, які були видані різним особам на виїзд 

за кордон, 1881 р., 628 арк.

443. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10840. Про висилку за кордон молдавськопідданого Ківи 

Рабиновича, 1881-1882 рр., 39 арк.

444. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10859. За клопотанням австрійськопідданих Меєра і Абрама 

Айзиковичів про прийняття в російське підданство, 1881-1882 рр., 15 арк.

445. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10870. Прохання турецькопідданого Хаїма Барського про відкриття 

фабрики зельтерської води, 1881 р., 11 арк.

446. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10888. Про видачу австрійськопідданому Айзику Фройнту паспорта, 

1881 р., 11 арк.

447. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.
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Спр. 10899. Щодо перенесення купецького порту з Попової балки до 

Широкої балки та про влаштування механічних пристроїв у цьому порту, 1881- 

1883 рр., 243 арк.

448. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10954. Паспорти, видані іноземцям на право проживання та переїзди 

в Російській імперії, 1881-1882 рр., 342 арк.

449. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10962. Листування з тимчасовим одеським генерал-губернатором і 

поліцією про видачу паспортів іноземцям та паспорти іноземців на вільний 

проїзд і проживання в Російській імперії, 1881 р., 204 арк.

450. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10965. Паспорти і свідоцтва, видані за поданням різних осіб на виїзд 

закордон, 1881 р., 148 арк.

451. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10974. Листування з Миколаївською міською поліцією про збір 

відомостей про іноземців для видачі їм паспортів, 1881 р., 95 арк.

452. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 10988. Паспорти і свідоцтва, видані за проханнями різних осіб на 

право проживання і переїзду в межах Росії, 1881-1882 рр., 180 арк.

On. 1.



453. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

О п і .

Спр. 10989. Паспорти, видані іноземцям на право проживання в 

Російській імперії, та рапорти поліції про їхні заняття і політичну 

благонадійність, 1881 р., 164 арк.

454. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11012. Про втрату іноземцями російських паспортів, 1882 р., 53 арк.

455. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11051. Листування з Миколаївською ремісничою управою про 

відмову молдавському підданому Іцелю Вайнтраубу в прийомі в цех шапкових 

майстрів, 1882 р., 2 арк.

456. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11052. Про видачу турецькопідданому Якубу Розенфельду нового 

паспорта, 1882 р., 5 арк.

457. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11219. Листування з миколаївською міською поліцією про 

неправильну видачу австрійському підданому Ісааку Давидзону свідоцтва на 

звання купця, 1883-1884 рр., 11 арк.

458. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.
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Спр. 11341. Листування з тимчасовим Одеським генерал-губернатором 

про висилку з Росії за кордон австрійського підданого Горовіча Якова, 1883 р., 

З арк.

459. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11379. Листування з миколаївським поліцмейстером за скаргою 

майстра дамської кравецької майстерні про закриття його майстерні, 1883 р., 

16 арк.

460. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11422. Паспорти і свідоцтва, видані за поданням різних осіб на виїзд 

за кордон, 1883 р., 309 арк.

461. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11423. Паспорти і свідоцтва, видані за поданням різних осіб на виїзд 

за кордон, 1882-1883 рр., 332 арк.

462. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11424. Паспорти, видані іноземним громадянам на право 

проживання й переїзду до Росії, 1883 р., 286 арк.

463. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-1901 

РР
On. 1.

Спр. 11425. Паспорти, видані іноземним громадянам на право 

проживання і переїзду до Росії, 1883 р., 501 арк.
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464. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

О п і .

Спр. 11499. Листування з департаментом загальних справ про прийняття 

в російське підданство лікаря Давидзона Саула, 1884 р., 14 арк.

465. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11527. Паспорти й свідоцтва, видані іноземним громадянам на право 

проживання у Росії, 1884 р., 326 арк.

466. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11687. Про вибір і затвердження членів єврейських молитовних 

будинків, 1885-1886 рр., 19 арк.

467. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11717. Про доставляння Департаменту загальних справ Міністерства 

внутрішніх справ місячних відомостей про видачу різним особам паспортів на 

виїзд за кордон у 1885 р., 1885-1886 рр., 25 арк.

468. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11856. Про видачу турецькому підданому Якову Гольденбергу 

свідоцтв на відкриття в Миколаєві та Єлисаветграді фотографій, 1886-1889 рр., 

12 арк.

469. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.
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Спр. 11875. Прохання румунської підданої Махлі Янкелівни Гольдштейн 

про прийняття її в російське підданство, 1886 р., 10 арк.

470. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11941. Про видачу закордонних паспортів різним особам, 1886 р., 

328 арк.

471. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11952. З питання про видачу російських паспортів євреям, які 

проживають у м. Миколаєві, 1887-1889 рр., 110 арк.

472. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11984. Про видачу посвідчення австрійськопідданому Фрідману на 

відкриття у м. Миколаєві контори для купівлі та експорту за кордон зернових 

продуктів, 1887 р., 5 арк.

473. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11987. Про іноземця Якова Шварца, 1887 р., 4 арк.

474. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 11993. Про доставляння в Одеське окружне військово-медичне 

управління списків цивільних, відставних і вільнопрактикуючих лікарів, 

фармацевтів і ветеринарів, 1887 р., 23 арк.

475. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.
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On. 1.

Спр. 12006. Про повернення в російське підданство вдови

турецькопідданої Песі Ландер, 1887-1888 рр., 10 арк.

476. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 12136. Про заборону австрійському підданому єврею Моріцу 

Штемпелю проводити торгівлю в Росії, 1888 р., 2 арк.

477. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 12205. Про дозвіл французькому громадянину єврею Гольдшмідту 

проводити торгівлю в Росії в якості агента і представника торгового дому 

«1. Дрейфус брати і Ко», 1888 р., 7 арк.

478. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 12540. Про дозвіл різним особам проводити торгівлю в Росії, 1890 р.,

6 арк.

479. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 12730. Циркуляри департаменту поліції зі списками іноземців, яким 

заборонено в'їзд до Росії, 1891 р., 9 арк.

480. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 12738. За проханням Іти Розенбаум про притягнення її чоловіка 

молдавськопідданого Ушера Розенбаума за двоєженство, 1891-1899 рр., 63 арк.



481. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

О п і .

Спр. 12742. За рапортом Миколаївської міської поліції про висилку за 

кордон малолітнього сина молдавськопідданого Пінкуса Асовського, 1891- 

1895 рр., 25 арк.

482. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 13020. Про розшук іноземнопідданих євреїв, які не мають права 

проживати в межах Росії, 1892 р., 24 арк.

483. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 13061. Про висилку за кордон австрійськопідданого єврея Ізраїля 

Фукса, 1892 р., 2 арк.

484. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 13122. Про дозвіл австрійськопідданому Йосипу Самуїлу

Мотелевичу Ісерлісу проживати у Росії до його повноліття, 1892 р., 9 арк.

485. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 13289. Про висилку за кордон румунськопідданого Лейби 

Лебединського з його родиною, 1893-1895 рр., 65 арк.

486. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.
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Спр. 13370. Відношення херсонського губернатора миколаївському 

військовому губернатору про розшук і висилку за кордон Мойсея Аврама, 

1893 р., 7 арк.

487. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 13702. Про турецькопідданих Зільбермана і Зельмановича, що 

підлягають висилці із сім'ями за кордон для впровадження в Турецькій імперії, 

1895 р., 9арк.

488. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 14214. За відношенням херсонського губернатора про повідомлення 

йому відомостей про те, чи дійсно турки Нухим та Ізраїль Левензони до 1892 р. 

отримували російські білети на проживання в м. Миколаєві, 1898 р., 8 арк.

489. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 14290. З питання про неправильне стягнення портовою таможнею на 

користь Миколаєва 1/2 збору з пароплава «Вестбрук» у сумі 281 руб. 26 коп. та 

повернення цього збору торговому дому «Луї Дрейфус і Ко», 1898 р., 8 арк.

490. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.

Спр. 14295. За клопотанням фірми «Нейфельд і Ко» про усунення 

незручностей при навантаженні хлібних товарів на Варваровській пристані на 

річці Буг, 1898 р., 11 арк.

491. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805- 

1901 рр.

On. 1.
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Спр. 14337. Про образу дією старшого лікаря Миколаївської міської 

лікарні Давидсона молодшим ординатором цієї ж лікарні В. Филиповичем у 

стінах лікарні, 1899-1900 рр.,21 арк.

492. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

On. 1.

Спр. 14478. Про притягнення до відповідальності власників аптекарських 

магазинів Коссодо і Лоєвського за зберігання та продаж складних 

медикаментів, 1900 р., З арк.

493. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

Оп. 2.

Спр. 326. Про стягнення штрафу з осіб Миколаївської міської Думи за 

видачу фальшивих паспортів, 1860-1863 рр., 11 арк.

494. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

Оп. 3.

Спр. 32. Прохання і білети іноземців на право проживання у Миколаєві, 

1856 р., 8 арк.

495. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

Оп. 3.

Спр. 35. Прохання іноземних громадян про видачу білетів і білети на 

право проживання у містах Миколаєві та Одесі, 1857 р., 146 арк.

496. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

Оп. 3.

Спр. 45. Прохання іноземних підданих про видачу білетів і білети на 

вільне проживання у Росії, 1860-1862 рр., 238 арк.
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497. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

Оп. 3.

Спр. 70. Прохання іноземних підданих про видачу білетів і білети на 

вільне проживання у Росії, 1874 р., 293 арк.

498. Ф. 230. Канцелярія миколаївського військового губернатора. 1805-

1901 рр.

Оп. 3.

Спр. 71. Паспорти й білети, видані іноземним громадянам на право 

проживати у Росії за 1875-1876 рр., 1875-1876 рр., 71 арк.

499. Ф. 231. Миколаївська міська поліція. 1840-1916 рр.

On. 1.

Спр. 231. Списки євреїв, які проживають без паспортів, за 1875-1876 рр., 

1875-1876 рр., 55 арк.

500. Ф. 231. Миколаївська міська поліція. 1840-1916 рр.

On. 1.

Спр. 1392. Відомості та списки єврейських шкіл, учителів і учнів; 

листування про притягнення до відповідальності меламедів (учителів), які не 

мають права навчати дітей, 1881 р., 29 арк.

501. Ф. 231. Миколаївська міська поліція. 1840-1916 рр.

On. 1.

Спр. 1393. Відомості про євреїв-іноземців, що проживають у м. 

Миколаєві та хуторах, списки євреїв, 1881 р., 144 арк.

502. Ф. 231. Миколаївська міська поліція. 1840-1916 рр.

On. 1.

Спр. 1394. Відомості та списки про кількість євреїв різних категорій та 

майнового стану, що проживають у м. Миколаєві, 1881 р., 92 арк.

503. Ф. 231. Миколаївська міська поліція. 1840-1916 рр.

On. 1.
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Спр. 1434. Прохання про видачу паспортів, свідоцтв на проїзд і 

проживання, відкриття майстерень, про сімейний стан, 1882 р., 306 арк.

504. Ф. 231. Миколаївська міська поліція. 1840-1916 рр.

On. 1.

Спр. 1452. Прохання про видачу свідоцтв на місце проживання, виїзд із м. 

Миколаєва, про сімейний стан, майнове становище, поведінку, 1883 р., 515 арк.

505. Ф. 231. Миколаївська міська поліція. 1840-1916 рр.

On. 1.

Спр. 1505. Документи про таємну торгівлю жінками, яких вивозять із 

Європи до Америки, про умови зберігання нижніми чинами права на отримання 

допомоги від казни, про втрату документів, розвиток проституції, 1886-1887 

рр., 14 арк.

506. Ф. 231. Миколаївська міська поліція. 1840-1916 рр.

On. 1.

Спр. 1512. Документи про арешт за відсутність письмового виду одеської 

міщанки Іти Бендик й турецькопідданого Янкеля Бекермана і про виділення 

коштів на їхнє шляхове забезпечення, 1866 р., 13 арк.

507. Ф. 231. Миколаївська міська поліція. 1840-1916 рр.

On. 1.

Спр. 1522. Прохання про видачу свідоцтв на виїзд за кордон, про 

сімейний стан, на проживання, про майнове становище, 1887-1888 рр., 12 арк.

508. Ф. 231. Миколаївська міська поліція. 1840-1916 рр.

On. 1.

Спр. 1544. Книга обліку осіб, які приїжджали до Миколаєва у 1889 р., 

20 арк.

509. Ф. 231. Миколаївська міська поліція. 1840-1916 рр.

On. 1.

Спр. 1571. Список членів-кандидатів на офіцерські посади і відомості про 

кількість іноземців, які проживають у Миколаєві, 1890 р., 27 арк.

510. Ф. 231. Миколаївська міська поліція. 1840-1916 рр.
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On. 1.

Спр. 1587. Листування з миколаївським військовим губернатором про 

висилку іноземнопідданих за кордон і відомості про видачу закордонних 

паспортів, 1892-1916 рр., 97 арк.

511. Ф. 239. Миколаївський міський статистичний комітет. 1861-1909, 1915- 

1917 рр.

On. 1.

Спр. 121. Звіти й доповіді Миколаївської бібліотеки, Одеського 

облікового банку, короткий огляд хлібної торгівлі та інші відомості, 1888- 

1893 рр., 78 арк.

512. Ф. 239. Миколаївський міський статистичний комітет. 1861-1909, 1915- 

1917 рр.

On. 1.

Спр. 133. Короткий огляд про розвиток хлібної торгівлі в м. Миколаєві та 

відомості про вивезення за кордон зернових продуктів у 1894 р. Звіт 

Російського для зовнішньої торгівлі банку в Санкт-Петербурзі за 1894 р. та інші 

відомості, 1894 р., 133 арк.

513. Ф. 243. Канцелярія будування міста Миколаєва. 1787-1798 рр.

On. 1.

Спр. 31. Рапорти Херсонського городничого майора Долгінцова, капітана 

Петра Богданова, договори з купцем Ашером Леві про постачання дубових 

дошок для обшивки кораблів, рахунки та квитанції на них, 1789-1790 рр., 

10 арк.

514. Ф. 252. Миколаївське міське по військовій повинності присутствіє. 1863- 

1920 рр.

On. 1.

Спр. 461. Метричні виписи, 1883 р., 197 арк.

515. Ф. 280. Миколаївський міський магістрат. 1804-1866 рр.

On. 1.



Спр. 7. Ревізькі реєстри єврейського населення, що проживає у 

м. Миколаєві, 1806 р., 293 арк.

516. Ф. 280. Миколаївський міський магістрат. 1804-1866 рр.

On. 1.

Спр. 9. Ревізькі реєстри, 1811 р., 141 арк.

517. Ф. 280. Миколаївський міський магістрат. 1804-1866 рр.

On. 1.

Спр. 10. Ревізькі реєстри, 1811 р., 87 арк.

518. Ф. 280. Миколаївський міський магістрат. 1804-1866 рр.

On. 1.

Спр. 21. Справа Миколаївського міського магістрату з ревізьким реєстром 

про зарахування до миколаївських міщан 25 родин євреїв, 1824-1825 рр., 31 арк.

519. Ф. 280. Миколаївський міський магістрат. 1804-1866 рр.

On. 1.

Спр. 27. Про зарахування цісарськопідданого єврея Іцки Розумфельда, 

1824 р., 210 арк.

520. Ф. 280. Миколаївський міський магістрат. 1804-1866 рр.

On. 1.

Спр. 36. Про зарахування осіб до міщанської громади, 1830 р., 168 арк.

521. Ф. 280. Миколаївський міський магістрат. 1804-1866 рр.

On. 1.

Спр. 85. За указом Херсонської Казенної палати про зарахування в 

миколаївські міщани варшавського уродженця єврея Абрама Рутина, 1829 р., 

9 арк.

522. Ф. 395. Єврейська синагога, м. Очаків. 1862-1865 рр.

On. 1.

Спр. 4. Метрична книга про померлих євреїв, 1865 р., 16 арк.

523. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.
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Спр. 1460. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв,1873 р., 83 арк.

524. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1461. Метричні книги євреїв, м. Миколаїв, 1874 р., 168 арк.

525. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1462. Метричні книги євреїв, м. Миколаїв, 1875 р., 172 арк.

526. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1463. Метричні книги євреїв, м. Миколаїв, 1876 р., 182 арк.

527. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1464. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв, 1876 р., 

92 арк.

528. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1465. Метричні книги євреїв, м. Миколаїв, 1877 р., 232 арк.

529. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1466. Метричні книги євреїв, м. Миколаїв, 1878 р., 196 арк.

530. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.
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Спр. 1467. Метричні книги євреїв, м. Миколаїв, 1879 р., 193 арк.



531. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1468. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв, 1880 р., 

121 арк.

532. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1469. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв, 1881 р., 

90 арк.

533. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1470. Метричні книги народжень євреїв, м. Миколаїв, 1882-1883 рр., 

89 арк.

534. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1471. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв, 1884 р., 

53 арк.

535. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1472. Метричні книги народжень євреїв, м. Миколаїв, 1885-1887 р., 

166 арк.

536. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.
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Спр. 1473. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв, 1888 р.,

73 арк.



537. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1474. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв, 1889 р., 

74 арк.

538. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1475. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв, 1890 р., 

63 арк.

539. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1476. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв, 1891 р., 

68 арк.

540. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1477. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв, 1892 р., 

67 арк.

541. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1478. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв, 1893 р., 

65 арк.

542. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.
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Спр. 1479. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв, 1894 р.,

73 арк.



543. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1480. Метрична книга народжень євреїв, м. Миколаїв, 1895 р., 

86 арк.

544. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1489. Метрична книга померлих євреїв, м. Миколаїв, 1880 р., 56 арк.

545. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1490. Метрична книга померлих євреїв, м. Миколаїв, 1881 р., 32 арк.

546. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1491. Метрична книга померлих євреїв, м. Миколаїв, 1882 р., 20 арк.

547. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1492. Метрична книга померлих євреїв, м. Миколаїв, 1883 р., 25 арк.

548. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1493. Метрична книга померлих євреїв, м. Миколаїв, 1884 р., 60 арк.

549. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.
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Спр. 1494. Метрична книга померлих євреїв, м. Миколаїв, 1885 р., 60 арк.



550. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1495. Метрична книга померлих євреїв, м. Миколаїв, 1886 р., 32 арк.

551. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1496. Метрична книга померлих євреїв, м. Миколаїв, 1887 р., 44 арк.

552. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1496а. Метричні книги померлих євреїв, м. Миколаїв, 1888-1889 рр., 

45 арк.

553. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1499. Метрична книга померлих євреїв, м. Миколаїв, 1891 р., 43 арк.

554. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1500. Метрична книга померлих євреїв, м. Миколаїв, 1892 р., 96 арк.

555. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1501. Метричні книги померлих євреїв, м. Миколаїв, 1893-1894 рр., 

78 арк.

556. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.
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On. 1.



Спр. 1514. Метричні книги шлюбів євреїв, м. Миколаїв, 1882-1887 рр., 

135 арк.

557. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1515. Метричні книги шлюбів євреїв, м. Миколаїв, 1888-1889 рр., 

83 арк.

558. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1516. Метричні книги шлюбів євреїв, м. Миколаїв, 1890-1891 рр., 

209 арк.

559. Ф. 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували 

на території Миколаївської області. 1804-1925 рр.

On. 1.

Спр. 1520. Метрична книга розлучень євреїв, м. Миколаїв, 1880-1890 рр., 

138 арк.
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/%9.ЖЙЯЯМЙ ярднс бМесмии ЯЙЛЯСЯМ, ж  бйеся

560. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Оп. 3.

Спр. 57. Про приховування євреїв у Молдавії, щоб уникнути рекрутства, 

1847 р., 2 арк.

561. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Оп. 16. 1863 р.



Спр. 174. За проханням єврея Мошки Лейдермана, який мешкає у 

м. Татарбунарах, про залишення його на проживанні у Росії та прирахуванні в 

міщани, 1863 р., 2 арк.

562. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Оп. 16. 1864 р.

Спр. 132. Про управління й завідування справами, що стосуються 

Одеської єврейської громади, 1864 р., 65 арк.

563. Ф. 1 Управління Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Оп. 100. 1871 р.

Спр. 135. Про заворушення, що відбулися в Одесі в перші дні Пасхи і 

мали наслідком руйнування майна євреїв, 1871 р., 146 арк.

564. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Оп. 140. 1870 р.

Спр. 68. Про відміну розпорядження румунського уряду про непропуск 

євреїв із Росії до Молдавії, 1870-1872 рр., 66 арк.

565. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Оп. 166.

Спр. 83. Про дозвіл австрійському єврею Сегістоверу перебування в Росії, 

1845 р., 7 арк.

566. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Оп. 173.

Спр. 27. За проханням парафіян Одеської єврейської Головної синагоги 

про встановлення порядку управління нею і за скаргою купця Собельмана на 

особисту образу в синагозі, 1861-1862 р., 112 арк.

255



567. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 173. 1859 р.

Спр. 40. Щодо закриття деяких з єврейських синагог і молитовних шкіл в 

Одесі, 1859-1864 рр., 152 арк.

568. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 174. 1872 р.

Спр. 6. За височайшим повелінням про висилку турецькопідданого Іхеля- 

Янка Рабіновича з Керчі за кордон, 1872 р., 9 арк.

569. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 190. 1826 р.

Спр. 47. Про заснування в місті Одесі єврейського училища, ч. 1, 1826- 

1835 рр., 117 арк.

570. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 191. 1838 р.

Спр. 37. За проханням одеського міщанина єврея Айзика Кенігшатца про 

звільнення сімейства його від рекрутської повинності, 1838 р., 43 арк.

571. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 192. 1842 р.

Спр. 101. Про побудову нової синагоги в Одесі, 1842 р., 277 арк.

572. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 196.

Спр. 1327. За відгуком начальника 5-го округу корпусу жандармів про 

євреїв, які мешкають в Одесі, Аккермані й інших місцях за паспортами 

молдавського уряду, придбаними покупкою, 1858-1860 рр., 38 арк.
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573. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 197.

Спр. 382. Про осіб, що перераховуються з місць Бессарабії, що відійшли 

за трактатом до Молдавії, до міст Новоросійського краю, 1859-1863 рр., 

235 арк.

574. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 198.

Спр. 366. За відношенням міністра внутрішніх справ про дозвіл 

австрійськопідданому єврею Гіршфельду проводити в м. Одесі торгівлю на 

правах іноземного гостя, 1860-1861 рр., 5 арк.

575. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 200. 1833 р.

Спр. 48. Проект одеського купця Бера Бернштейна заснування диліжансів 

між Одесою, Бердичівом і Радзивіловим, 1833 р., 6 арк.

576. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 200. 1837 р.

Спр. 71. Про 500 руб., наданих Государинею Імператрицею єврею 

Швефельбергу, який підніс печатку з російськими гербами, 1837 р., 5 арк.

577. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 202. 1852 р.

Спр. 42. З поданням відомостей про стан синагог і молитовних шкіл в 

Одесі і про запропоновані заходи до покращення їх, 1852-1854 рр., 113 арк.

578. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 203. 1862 р.
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Спр. 34. За доносом про те, що кантор Одеської синагоги єврей Абрас, 

колишній російський підданий, самовільно залишив вітчизну і повернувся як 

австрійський підданий, 1862-1863 р., 11 арк.

579. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 215. 1840 р.

Спр. 24. Про дозвіл промисловцям російським підданим й іноземцям 

продавати протягом трьох років у роздріб лісовий товар, який сплавляється р. 

Дністром, 1840 р., 99 арк.

580. Ф. 1. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 

1796-1874 рр.

Он. 249.

Спр. 494. Листування за доносом херсонського міщанина Піл ера про 

зловживання тамтешнього рабина Блюменфельда, що видає російським євреям 

свідоцтва про належність до підданства Туреччини, 1864 р., 4 арк.

581. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 20. Про пристань Овідіопольську, яку зобов'язувався будувати 

купець Левігурович, 1812 р., 12 арк.

582. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 70. Про висланих за кордон різного звання людях, 1827 р., 199 арк.

583. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 85. Про висилку за кордон іноземців і про невпуск їх назад у Росію, 

1828 р., 103 арк.

584. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 371. Про зведення лікаря Крохмаля в спадкове почесне 

громадянство, 1852 р., 17 арк.
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585. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 415. За проханням Маркуса Гуровича про нагородження його 

спадковим громадянством, 1853 р., 13 арк.

586. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 619. Про зведення Ісаака Горовіцау спадкове почесне громадянство, 

1862 р., 15 арк.

587. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1306. Про дозвіл іноземнопідданим євреям торгувати в Росії лише за 

купецькими свідоцтвами першої гільдії, 1882р., 94 арк.

588. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1364. Про Всепідданіший звіт за 1881 р., 1882 р., 290 арк.

589. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1459. Про австрійськопідданих євреїв, які торгують в Одесі, 1884 р.,

7 арк.

590. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1449. Про призначення і звільнення лікарів, 1884 р., 170 арк.

591. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1627. Про призначення на службу та звільнення у відпустку лікарів 

по Одеському градоначальству та взагалі про лікарів, 1887 р., 151 арк.

592. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1707. Про дозвіл іноземцям-євреям торгувати за першою гільдією, 

1888 р., 86 арк.
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593. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1820. Про призначення на службу та про звільнення у відпустку 

лікарів по Одеському градоначальству та взагалі про лікарів, 1890 р., 94 арк.

594. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1830. Про молитовні будинки м. Одеси, 1890 р., 480 арк.

595. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 2127. Про дозвіл іноземцям-євреям торгівлі в Росії з вибіркою 

документів за 1-ю гільдією, 1895 р., 7 арк.

596. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 2176. Про лікарів, 1896 р., 165 арк.

597. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 2504. Про пожертвування Л. Ашкіназі 76.500 руб. на побудову 

операційного будинку при Одеській єврейській лікарні, 1898 р., 12 арк.

598. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 2947. Про вибори в єврейських молитовних будинках, ч. І, 1902 р., 

545 арк.

599. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

On. 1.

Спр. 3214. Про дозвіл Е. Прейсману відкрити відділення при його лікарні 

для хворих внутрішніми хворобами, 1905 р., 19 арк.

600. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 2.

Спр. 233. Про висилку за кордон французького підданого студента єврея 

Якова Рубіновича, 1883 р., 6 арк.
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601. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп.2.

Спр. 509. Про турецького єврея В. Мейерса, який прибув з 

Константинополя до Одеси, 1860 р., 20 арк.

602. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 2.

Спр. 833. Про шість євреїв, затриманих у Туреччині за сумнів у втечі їх 

від рекрутської повинності, і про продаж в Одесі фальшивих паспортів, 1864 р., 

23 арк.

603. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 2.

Спр. 1832. Про турецькопідданого Давида Олександрова Фон- 

Грінштейна, 1880 р., 30 арк.

604. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 2.

Спр. 2022. Документи і протоколи Комісії з єврейського питання, 1882 р., 

248 арк.

605. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 3.

Спр. 3484. За клопотанням австрійськопідданого Якова Беніаміновича 

Ронігера про дозвіл йому відкрити у д. № 117 на Московській вулиці фабрику 

лаків і політури, 1909 р., 7 арк.

606. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 66. Про вивезення іноземними євреями за кордон російськопідданих 

жінок для наповнення в Константинополі публічних будинків, 1859 р., 48 арк.

607. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 156. Про в'язня Сруля Островського, осудженого за іменування себе 

турецькопідданим Іцкою Фронштейном, 1865 р., 19 арк.
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608. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп.4.

Спр. 161. Про впровадження слідства щодо неправильної торгівлі, 

виробленої іноземцем Фроймовичем, 1865 р., З арк.

609. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 1673. Про висилку за кордон румунського підданого Шліоми 

Абрамовича, 1880 р., 63 арк.

610. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 2123. Про висилку справи бессарабського губернатора щодо 

переслідування незаконного продажу жінок, 1884-1885 рр., 11 арк.

611. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 2483. Про безіменний донос про вивезення з Одеси євреєм Борисом 

Лазаровичем двох дівчат для продажу в Константинополі, 1886 р., 20 арк.

612. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 2536. Про безповоротну висилку за кордон іноземців і про невпуск 

їх у межі Одеського градоначальства, 1887-1889 рр., 455 арк.

613. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 2877. Про протизаконні дії колишніх письмоводителів 

Олександрівської ділянки Богославського, Петропавлівської ділянки 

Вітковського та околоточного наглядача Павловського з видачі євреям- 

іноземцям свідоцтв, 1888 р., 46 арк.

614. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 4.



Спр. 3019. Про турецько- і молдавськопідданих Герша Вайнштейна і Іося 

Янкелева Файнштейна, які обвинувачуються за 977 ст. Статуту про покар., 

1889-1890 рр., 26 арк.

615. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 3273. Про австрійськопідданого Фішеля Фрейда, який торгував у 

Одесі й був звинувачений у шахрайстві, 1890 р., 7 арк.

616. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 3627. За доносом Фруми Козельман на іноземців подружжя Сруля і 

Естер Фрухтман, які проживають без письмових видів, 1891-1892 рр., З арк.

617. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 3899. Про турецького підданого Дувіда Кельмана, який мешкав за 

паспортом на ім'я міщанина Янкеля Дувіда Вассермана, 1893 р., 6 арк.

618. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 4085. Про безповоротну висилку за кордон румунського підданого 

Ліпи Хаймовича, 1893 р., 34 арк.

619. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 5. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за кордон, 

1808 р., 162 арк.

620. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 7. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за кордон, 

1808 р., 75 арк.

621. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.
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Спр. 8. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за кордон, 

1808 р., 110 арк.

622. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп.6.

Спр. 10. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1809 р., 73 арк.

623. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 11. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1809 р., 57 арк.

624. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 12. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1809 р., 71 арк.

625. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 13. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1809 р., 82 арк.

626. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 26. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1810 р., 151 арк.

627. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 27. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1810 р., 144 арк.

628. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.
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Спр. 28. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію  і виїзд за

кордон, 127 арк.
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629. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп.6.

Спр. 80. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1815р., 233 арк.

630. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 81. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1815р., 279 арк.

631. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 86. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1816 р., 147 арк.

632. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 87. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1816 р., 198 арк.

633. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 88. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1816 р., 445 арк.

634. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 89. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1816 р., 224 арк.

635. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 91. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1816 р., 236 арк.

636. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.



Спр. 92. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1817 р., 178 арк.

637. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп.6.

Спр. 93. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1817 р., 140 арк.

638. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 94. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1817 р., 148 арк.

639. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 95. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1817 р., 130 арк.

640. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 103. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1817 р., 320 арк.

641. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 104. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1817 р., 125 арк.

642. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 119. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1818 р., 176 арк.

643. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.
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Спр. 121. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію  і виїзд за

кордон, 1818 р., 484 арк.
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644. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп.6.

Спр. 122. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1818 р., 366 арк.

645. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 123. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1818 р., 231 арк.

646. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 126. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1818 р., 461 арк.

647. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 128. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1818 р., 217 арк.

648. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 129. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1818 р., 172 арк.

649. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 130. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1820 р., 111 арк.

650. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 131. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1820 р., 118 арк.

651. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.



Спр. 132 Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1820 р., 190 арк.

652. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 133 Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1820 р., 267 арк.

653. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 134. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1820 р., 233 арк.

654. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 135. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1820 р., 328 арк.

655. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 136. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1820 р., 274 арк.

656. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 137. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1820 р., 237 арк.

657. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 138. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1820 р., 214 арк.

658. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.
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Спр. 139. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію  і виїзд за

кордон, 1821 р., 78 арк.
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659. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп.6.

Спр. 140. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1821 р., 342 арк.

660. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 141. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1821 р., 176 арк.

661. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 141а. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1821 р., 190 арк.

662. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 142. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1821 р., 250 арк.

663. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 143. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1821 р., 69 арк.

664. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 145. Видача документів та паспортів на в'їзд в Росію і виїзд за 

кордон, 1821 р., 121 арк.

665. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 146. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1822 р., 114 арк.

666. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.



Спр. 171 Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1824 р., 319 арк.

667. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 173. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1824 р., 382 арк.

668. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 174. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1824 р., 254 арк.

669. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 175. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1824 р.,163 арк.

670. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 176. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1824 р., 368 арк.

671. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 177. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1824 р., 173 арк.

672. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 178. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1824 р., 131 арк.

673. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.
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Спр. 179. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію  і виїзд за

кордон, 1824 р., 326 арк.
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674. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп.6.

Спр. 180. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1824 р., 225 арк.

675. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 185. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1825 р., 350 арк.

676. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 186. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1825 р., 205 арк.

677. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 187. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1825 р., 97 арк.

678. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 188. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1826 р., 306 арк.

679. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 190. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1826 р., 626 арк.

680. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 191. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1827 р., 484 арк.

681. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.



Спр. 192. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1827 р., 603 арк.

682. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 193. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1827 р., 248 арк.

683. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 203. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1829 р., 530 арк.

684. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 204. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1829 р., 522 арк.

685. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 205. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1829 р., 41 арк.

686. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 221. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1831 р., 430 арк.

687. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 222. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1831 р., 116 арк.

688. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.
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Спр. 223. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію  і виїзд за

кордон, 1831 р., 168 арк.
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689. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп.6.

Спр. 225. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1832 р., 137 арк.

690. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 226. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1832 р., 274 арк.

691. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 229. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1832 р., 385 арк.

692. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 478. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1860 р., 113 арк.

693. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 483. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1857 р., 119 арк.

694. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 554. Про іноземних євреїв, що прибувають до Росії без означення в 

паспортах мети приїзду, 1858 р., 39 арк.

695. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 709. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1860 р., 360 арк.

696. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.



Спр. 711. Видача документів та паспортів на в'їзд у Росію і виїзд за 

кордон, 1860 р., 186 арк.

697. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 878. Про видачу паспорта на проїзд до Санкт-Петербурга, Москви і 

Києва австрійськопідданому рабину Гершу Деннемарку, 1862 р., 4 арк.

698. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 929. Про висилку за кордон турецькопідданого єврея Лейби 

Шимона, 1863 р., 8 арк.

699. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 942. Про зарахування до одеських міщан єврея Іошия-Гешеля 

Абраса, який виконав присягу на підданство Росії, із сімейством, 1863 р., З арк.

700. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 954. Про бердичівського міщанина Ушера Грінберга, який називає 

себе турецькопідданим Абрамом Ліфштейном, 1863 р., 2 арк.

701. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 998. Про розслідування звання єврея Міхаеля Захарі, який називає 

себе турецькопідданим, 1863 р., 4 арк.

702. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 1008. Про видачу паспорта австрійськопідданому Давиду Фохту, 

1863 р., 2 арк.

703. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 1083. Про висилку за кордон турецькопідданого Абрама Овшия 

Балаума, 1866 р., 5 арк.
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704. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 8.

Спр. 66. Лист перепису населення вул. В. Арнаутської, буд. 55/60, 1897 р., 

24 арк.

705. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 8.

Спр. 752. Лист перепису населення вул. Коблівської, буд. 17, 1897 р., 55

арк.

706. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 8.

Спр. 1010. Лист перепису населення вул. Лівадної, буд. 4, 1897 р., 15 арк.

707. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 8.

Спр. 1157. Лист перепису населення Мало-Фонтанської дороги, дачі 

Лібака, дачі Бегара, 1897 р., 7 арк.

708. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 8.

Спр. 1499. Лист перепису населення вул. Нової, буд. 6, 1897 р., 17 арк.

709. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 8.

Спр. 1683. Лист перепису населення вул. Пушкінської, буд. 28, 1897 р., 

20 арк.

710. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 8.

Спр. 2247. Лист перепису населення Театрального пров., буд. 2/15, 

1897 р., 11 арк.

711. Ф. 2. Канцелярія одеського градоначальника. 1803-1919 рр.

Оп. 11.

Спр. 1. Списки одеських купців і донесення митних застав про 

невироблення торгівлі через ці митниці одеськими купцями, 1823 р., 52 арк.



712. Ф. 3. Головний статистичний комітет Новоросійського краю. 1843- 

1863 рр.

On. 1.

Спр. 7. Про іноземців, які живуть у Новоросійському краї, 1844-1845 рр., 

22 арк.

713. Ф. 3. Головний статистичний комітет Новоросійського краю. 1843- 

1863 рр.

On. 1.

Спр. 15. Статистичні відомості про Одесу, 1845 р., 10 арк.

714. Ф. 3. Головний статистичний комітет Новоросійського краю. 1843-

1863 рр.

On. 1.

Спр. ЗО. Відомості про кількість купецьких капіталів у краї, 1848- 

1849 рр., 27 арк.

715. Ф. 3. Головний статистичний комітет Новоросійського краю. 1843-

1863 рр.

On. 1.

Спр. 50. Статистичні відомості про деякі предмети, зокрема про 

народонаселення, про кількість землі, про риболовство тощо, 1856-1861 рр., 

87 арк.

716. Ф. 3. Головний статистичний комітет Новоросійського краю. 1843-

1863 рр.

On. 1.

Спр. 84. Ревізькі реєстри одеських міщан-євреїв 9-го народного перепису, 

1-а додаткова ревізія, 1850 р., 357 арк.

717. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 16. Іменний список торговців із зазначенням, хто якими грошима 

обкладений, та листування про них, 1819 р., 125 арк.

718. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

276



277

Спр. 76. Про зарахування до одеської другої гільдії купця Якова 

Пассовера, 1825 р., 10 арк.

719. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 339. За проханням австрійськопідданих євреїв на видачу їм 

відстрочки по 1 червня на виїзд за кордон, 1831 р., 164 арк.

720. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 340. Про зарахування до овідіопольських міщан єврея Іося Фукса та 

інших єврейських родин, 1831 р., 310 арк.

721. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 341. Про зарахування австрійськопідданих євреїв із їхніми сім'ями в 

одеське купецтво, 1831 р., 557 арк.

722. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 365. Про зарахування до одеських міщан австрійськопідданого єврея 

Сруля Фукса з сімейством його, 1833 р., 65 арк.

723. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 428. Список одеських купців, що оголосили капітал, 1834 р., 12 арк.

724. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 435. Списки про вибори на міські посади, 1835 р., 453 арк.

725. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 446. Про зарахування до одеського третьої гільдії купецтва 

австрійськопідданого єврея Меєра Трахтенберга з сімейством, 1841 р., 46 арк.

726. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.
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Спр. 470. Про зарахування до одеських міщан за ревізькими реєстрами 

австрійськопідданих, з яких: Самуїл Вайсфельд, Хая-Сура Шер, Мендель 

Беркович, Зусман Магнер, Арон Ной та ін., 1853 р.,122 арк.

727. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1413. Свідоцтва, видані на право торгівлі купцям 3-ї гільдії, 1829 р., 

74 арк.

728. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1422. Свідоцтва на право отримання гільдії, 1831 р., 106 арк.

729. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1423. Про зарахування до одеської третьої гільдії купця Мозеса 

Ашкеназі, 1831 р., 4 арк.

730. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1424. Свідоцтва на право отримання гільдії, 1831 р., 75 арк.

731. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1455. Алфавіт і списки допущених до тимчасового виробництва 

торгівлі по місту Одесі в 1843 р. купців, які оголосили капітали, 1843 р., 35 арк.

732. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1709. Про торгівлю турецькопідданого єврея Унгера в м. Одесі 

кришталевим і скляним посудом без записки в гільдію, 1860 р., 21 арк.

733. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1721. Про перевірку торгівлі у 1863 р., 1862-1863 рр., 291 арк.

734. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.
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Спр. 1724. Про осіб, що підлягають стягненню штрафу за торгівлю в 

1862 р. без свідоцтв, 1863 р., 59 арк.

735. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1965. Відомість про купців, які оголосили капітали по місту Одесі на 

1856 рік, 1856 р., 26 арк.

736. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1795-1820 рр.

Спр. 130. Іменні списки купців і міщан та іногородніх, з яких стягуються 

гільдійські повинності, 1809 р.,114 арк.

737. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1795-1820 рр.

Спр. 150. Книга Одеської міської думи на записку чверть процентних 

грошей, які одержані з купецьких капіталів за 1810 р., 1810 р., 58 арк.

738. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1795-1820 рр.

Спр. 151. Книга Одеської міської думи на записку чверть процентних 

грошей, які одержані з купецьких капіталів за 1810 р., 1810 р., 4 арк.

739. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1795-1820 рр.

Спр. 195. Про вибори членів від купецтва, 1812 р., 6 арк.

740. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1795-1820 рр.

Спр. 214. Про гроші, які стягуються з іногородніх купців і дворянських 

торгових домів, і про спостереження, щоб ніхто не здійснював торгівлю без 

встановленого свідоцтва, 1814 р., 24 арк.

741. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1795-1820 рр.

On. 1.



Спр. 224. Про вибір членів із купецтва на наступне триріччя, 1814 р., 

26 арк.

742. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1795-1820 рр.

Спр. 260. Іменні списки купців міста Одеси, іногородніх й іноземців, і про 

гроші, що стягуються з них у міський дохід, 1815 р., 151 арк.

743. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1795-1820 рр.

Спр. 268. За пропозицією херсонського військового губернатора графа 

Ланжерона про те, щоб надалі не приймати вихідців у одеські міщани, 1816 р., 

4 арк.

744. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1795-1820 рр.

Спр. 288. Про внесення до нинішньої ревізії людей, які значаться за 

списками, що прикладаються, 1816 р., 100 арк.

745. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 1а. 1795-1820 рр.

Спр. 360. Про оголошення капіталів купцями і про інше, 1818 р., 17 арк.

746. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1821 р.

Спр. 47. Про торгівлю іноземними та іногородніми торговцями, про 

відкриття товариських торгових домів і про стягнення з них за здійснення 

торгівлі з капітальної суми по одному з чвертю відсотку, 1821 р., 116 арк.

747. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1821 р.

Спр. 106. Про записаних в цехи майстрових і робочих людей, а також про 

прихід і витрати сум, які стягуються з них ремісничою управою за виробництво 

робіт, 1821 р., 14 арк.

748. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1821 р.
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Спр. 213. Про доставляння відомостей про всі існуючі торгові будинки 

російського купецтва та іноземних гостей, 1821 р., 42 арк.

749. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1821 р.

Спр. 276. Іменний список за алфавітним порядком про всі стани тих, хто 

займається в Одесі торгівлею або промислами, 1821 р., 319 арк.

750. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1822 р.

Спр. 22. Про обрання членів із купецтва на різні посади і про інше, 

1822 р., 112 арк.

751. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1822 р.

Спр. 70. Про купців, які оголосили на 1822 рік капітали, 1822 р., 9 арк.

752. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1822 р.

Спр. 341. Про ваги і міри, що взяті на відкуп купцем Абрамом 

Крантвейсом, і про стягнення з нього недоїмки за відкупом, 1822, 78 арк.

753. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1822 р.

Спр. 346. За відношенням Комісії, заснованої для відкриття зловживання 

пільгою, дарованою Одесі. Про доставляння до неї ревізьких казок про 

одеських купців, а також справ про зарахування різних осіб в одеське купецтво, 

1822 р., 270 арк.

754. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1822 р.

Спр. 406. Справа зі списками про купців і міщан, зарахованих 

Херсонською Казенною палатою з 1816 по 1823 рік, 1822 р., 72 арк.

755. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1823-1824 рр.
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Спр. 159а. Справа про оголошення купецьких капіталів першої, другої та 

третьої гільдій, 1823 р., 476 арк.

756. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1823-1824 рр.

Спр. 196. Про стягнення з іногородніх та іноземних торговців грошей з 

окладу в міський дохід, 1824 р., 40 арк.

757. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1823-1824 рр.

Спр. 226. За пропозицією одеського градоначальника про дозвіл торгівлі 

хлібом тутешнім та іногороднім торговцям, якого б звання вони ні були, та про 

заборону цього іноземним торговцям без придбання на це після Маніфесту 

1 січня 1807 р. права, 1824 р., 33 арк.

758. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1825 р.

Спр. 102. Про оголошення купцями капіталів на 1825 рік, 1825 р., 373 арк.

759. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1825 р.

Спр. 102а. Про оголошення купцями капіталів на 1825 рік, 1825 р., 62 арк.

760. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1825 р.

Спр. 115. Про подані з ремісничої управи списки ремісників, які 

перебувають у цехах, 1825 р., 78 арк.

761. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1825 р.

Спр. 126. Про торгівлю, яку виробляють в Одесі іногородні жителі, 

1825 р., 56 арк.

762. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

On. 1а. 1825 р.

Спр. 192. Про повірку торгівлі в 1825 р., 1825 р., 38 арк.

763. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.
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On. la. 1825 р.

Спр. 213. Про візників, що промишляють на біржі, 1825 р., 57 арк.

764. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он 2.

Спр. 21. Про повірку торгівлі, 1826 р., 157 арк.

765. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 2.

Спр. 528. Про зарахування до одеського міщанства Іллі Штейнберга та 

НоехаГохбарга, 1826 р., 13 арк.

766. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 2.

Спр. 1078. Про купців, які оголосили капітали на 1827 рік, 1826 р., 

164 арк.

767. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 2.

Спр. 1079. За проханням іноземців Гершона Лахмана та інших про допуск 

до здійснення торгівлі в 1827 р. за свідоцтвами купців третьої гільдії, 1826 р., 

166 арк.

768. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 3.

Спр. 560. Про зарахування до одеського міщанства австрійськопідданих 

євреїв: Беркі Когана Шумбройта, Хаїма Дайна та ін., 1818 г., 320 арк.

769. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 3.

Спр. 561а. Іменний список іноземних євреїв, які займаються 

банківництвом і торгівлею, 1831 р., 13 арк.

770. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. За.

Спр. 247. Про те, що Нотку Голдштейна визначено біржовим маклером, 

1827 р., 2 арк.
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771. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. За.

Спр. 432. Про Якова Пассовера, Якова Гар'є та інших, що виявили 

бажання бути вічно російськими підданими, 1827 р., 6 арк.

772. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. За.

Спр. 468. Про зарахування до одеського купецтва другої гільдії Якова 

Пассовера, а останніх Ігнація Прауза, Якова Горія, Георгія Резнича, Шевеля 

Ланда, Марка Квеквича і Якуба Бардака до одеських купців третьої гільдії, 

1827 р., 9 арк.

773. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. За.

Спр. 1046. Про заборону приїжджим купцям й іноземцям торгівлі без 

свідоцтв, 1827 р., 7 арк.

774. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. За.

Спр. 1508. За відношенням Магістрату зі списками зарахованих до 

одеського купецтва 4 чоловіків і 1 жінки, християн у міщанство 6 чоловіків і 8 

жінок, євреїв у міщанство 21 чоловіка і 28 жінок, 1827 р., 5 арк.

775. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. За.

Спр. 1693. Про доставляння поіменного списку євреїв для складання 

чергової книги з рекрутським набором, 1827 р., 90 арк.

776. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. За.

Спр. 1758. Про зарахування до одеських міщан Янкеля Бруна, 1827 р.,

6 арк.

777. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. За.



Спр. 2256. Про доставляння списку всіх євреїв-міщан, які перебувають на 

пільзі, із зазначенням, хто з них має осілість, 1827 р., 56 арк.

778. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 153. Ревізькі реєстри, 1799 р., 272 арк.

779. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 4.

Спр. 154. Ревізькі реєстри, 1836 р., 805 арк.

780. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 5.

Спр. 10. Ревізькі реєстри одеських купців і міщан, 1811 р., 113 арк.

781. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 5.

Спр. 11. Ревізькі реєстри одеських купців і міщан, 1811 р., 1684 арк.

782. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 5.

Спр. 12. Ревізькі реєстри одеських купців і міщан, 1811 р., 512 арк.

783. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 5.

Спр. 13. Ревізькі реєстри одеських купців, 1816 р., 1382 арк.

784. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 5.

Спр. 370. За наказом Херсонської казенної палати від 28 квітня 1839 р. за 

№ 3994 про зарахування до одеського третьої гільдії купецтва єврея Шліоми 

Фалкнера з родиною, 1839 р., 5 арк.

785. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 9. Ревізькі реєстри і листування про зарахування до одеського 

міщанства, 1835 р., 1113 арк.

786. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.
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O n.6.

Спр. 12. Ревізькі реєстри одеських купців і міщан, 1815 р., 451 арк.

787. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6.

Спр. 13. Ревізькі реєстри одеських купців і міщан, 1816 р., 527 арк.

788. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6а.

Спр. 87. Про вибори членів у одеський єврейський кагал на поточне 

триріччя, 1830 р., ЗО арк.

789. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6а.

Спр. 397. Про купців міста Одеси, які оголосили капітали на 1830 рік, 

1830 р., 172 арк.

790. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6а.

Спр. 538. За приписом г-на одеського градоначальника про зарахування 

до одеського першої гільдії купецтва за гостинною статтею єврея Царства 

Польського Шмуля Адессера, 1830 р., 24 арк.

791. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6а.

Спр. 905. За наказом Херсонської Казенної палати про зарахування 

миколаївського купця Лазаря Стами до одеського третьої гільдії купецтва, 1830 

р., 24 арк.

792. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6а.

Спр. 1080. За приписом г. одеського градоначальника про допуск 

австрійськопідданого єврея Давида Блоха належати до одеського купецтва 

першої гільдії, 1830 р., 23 арк.

793. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6а.



Спр. 1088. За приписом г. одеського градоначальника і кавалера 

Богдановського із супроводом прохання австрійськопідданого єврея Гуровича 

про бажання його займатися торгівлею за третьою гільдією купецтва, 1830 р., 

б арк.

794. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6а.

Спр. 1111. Про складання чергових книг єврейського одеського 

товариства, 1830 р., 103 арк.

795. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6а.

Спр. 1119. За приписом одеського градоначальника таємного радника 

Богдановського про зарахування австрійськопідданого Маркуса Бернштейна до 

одеського другої гільдії купецтва за гостинною статтею на 1831 рік, 1830, 

10 арк.

796. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6а.

Спр. 1120. За приписом одеського градоначальника і кавалера про допуск 

до здійснення торгівлі на 1831 рік єврея підданого Царства Польського Берки 

Бернштейна за третьою гільдією купецтва, 1830 р., 23 арк.

797. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6а.

Спр. 1147. Черговий список окладних євреїв, 1830 р., 92 арк.

798. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6а.

Спр. 1189. Про стягнення з іноземних євреїв грошей за неотримання ними 

на 1831 рік купецьких свідоцтв другої гільдії, 1830 р., 426 арк.

799. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 6а.

Спр. 1190. Про зарахування до одеського купецтва єврея Царства 

Польського Маркуса Роземберга, 1830 р., 233 арк.
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800. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 7.

Спр. 525. Про дозвіл вчителям Одеського училища євреям Сімхові 

Пінскеру, Єноху і Абраму Гуровичам проживати в Одесі на правах іноземних 

гостей, 1831 р., 2 арк.

801. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп.7.

Спр. 567. За проханням іноземців про допущення їх до здійснення 

торгівлі на 1832 рік за свідоцтвами купців третьої гільдії, 1831 р., 620 арк.

802. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 7.

Спр. 577. За наданням Міської Думи до виконуючого посаду 

градоначальника з проханням до нього дозволу на прийняття капіталів від 

купців, які з давніх часів перераховуються до Одеси з Новоросійського краю, 

1831 р., 19 арк.

803. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 7.

Спр. 816. Про зарахування миколаївського третьої гільдії купця єврея 

Якуба Фінкельштейна до одеського тієї ж гільдії купецтва, 1831 р., 18 арк.

804. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 7.

Спр. 839. Про повірку торгівлі, яку виробляли у 1831 р., 1831 р., 228 арк.

805. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 8.

Спр. 596. Про проведення виборів міського голови і членів у різні 

присутствені місця на триріччя з 1833 по 1836 рр., 1832 р., 103 арк.

806. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 8.

Спр. 827. Про вибір на триріччя з 1833 р. в Одеський єврейський кагал 

кагальних членів, 1832 р., 73 арк.
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807. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 8.

Спр. 988. Книга для запису свідоцтв, які пред'являють купці й інші особи 

на право торгівлі в м. Одесі, 1832 р., 106 арк.

808. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 8.

Спр. 1016. Про повірку по місту Одесі торгівлі у 1832 р., 1832 р., 281 арк.

809. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 9.

Спр. 721. За приписом одеського градоначальника про зарахування до 

одеського міщанства карасубазарських мешканців турецькопідданих євреїв 

Абрама Юфудовича, Иосифа Даута, Ісака Соломонова, Моши Хамковича і 

Нусима Содіа, 1833 р., 98 арк.

810. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 9.

Спр. 802. Про повірку торгівлі у 1833 р., 1833 р., 208 арк.

811. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 10.

Спр. 335. За проханням Пінкуса Ельтмана, який зараховується до 

одеського міщанства, про розпорядження єврейському кагалу про складання 

щодо нього громадського вироку, 1834-1836 рр., 8 арк.

812. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 10.

Спр. 388. За проханням дружини іноземного єврея Арона Постернака 

Малки про зарахування в одеське міщанство, 1834 р., 18 арк.

813. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 10.

Спр. 510. За проханням дружини Хаскеля Майданера, який зараховується 

в одеське міщанство, про зарахування її в одеське міщанство, 1834 р., 12 арк.

814. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.
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Спр. 547. Про купців, які оголосили на 1834 рік за своїм званням 

капітали, й про тих, хто перейшов із купецтва до міщанства, але торгував в 

Одесі, 1834 р., 6 арк.

815. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 10.

Спр. 678. За відношенням Одеського міського магістрату про зарахування 

до одеського міщанства єврея Фаліка Пурітца, 1834 р., 6 арк.

816. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 10.

Спр. 721. Про вибір на 1835 рік членів у комерційний суд, депутатів для 

нагляду за торгівлею, словесних суддів і міського старости, 1834 р., 124 арк.

817. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 10.

Спр. 960. Про стягнення з одеського купця Вольфа Альберштама 

2533 руб. 33 к. за утримання їм на відкуп єврейської кошерної яловичини і 

різьби птахів з 6 по 25 листопада 1837 р. під час чумної заразної хвороби в 

Одесі. Частина 2, 1834 р., 289 арк.

818. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 11.

Спр. 222. Про зарахування вільно практикуючого лікаря єврея Мойсея 

Шорштейна до одеського міщанства, 1835 р., 38 арк.

819. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 11.

Спр. 294. За приписом одеського градоначальника про заснування комісії 

для виконання розбору євреїв Царства Польського, які мешкають в Одесі, 

1835 р., З арк.

820. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 11.

On 10.



Спр. 1327. Про зарахування до одеських міщан єврея Царства Польського 

Юдки Нахмановича, 1835 р., 15 арк.

821. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 11.

Спр. 1363. Книга для запису ревізьких казок купців і міщан, які надійшли 

з 1 серпня 1835 р., 1835 р., 139 арк.

822. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 11.

Спр. 1365. Ревізія купців-євреїв, 1835 р., 48 арк.

823. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 11.

Спр. 1390. Про проведення в місті Одесі повірки торгівлі у 1835 р., 

1835 р., 125 арк.

824. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 11.

Спр. 1550. За проханням дружини померлого вже Нухима Шехтера, який 

зараховувався до одеського міщанства із австрійськопідданих, Двори Шехтер 

про зарахування її з сімейством до одеських міщан, 1835 р., 73 арк.

825. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 12.

Спр. 104. Про проведення в місті Одесі повірки торгівлі у 1836 р., 1836 р., 

372 арк.

826. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 13.

Спр. 527. Про купців, які оголосили капітали на 1838 рік, 1837 р., 233 арк.

827. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 14.

Спр. 14. Про надання різним містам і особам відомостей і списків про 

купців, записаних у місті Одесі, що оголосили капітали на цей рік, 1838 р., 

87 арк.
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828. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 14.

Спр. 430. Про вчинення довідки в розпорядження Думи про зарахування 

Царства Польського євреїв Шмуля Райценфельда і Антона Лейтдингера у місті 

Одесі, 1838 р., 4 арк.

829. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 15.

Спр. 370. Про зарахування до одеського третьої гільдії купецтва єврея 

Шліоми Фалкнера з родиною, 1839 р., 4 арк.

830. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 16.

Спр. 353. За наказом херсонського губернського правління про 

зарахування до одеських міщан єврея Янкеля Нухановича (він же Комлет), який 

повернувся із Тобольську, 1840, 46 арк.

831. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 16.

Спр. 355. Про зарахування до одеського третьої гільдії купецтва єврея 

БеніамінаМезерія, 1840-1846 рр., 52 арк.

832. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 16.

Спр. 488. Списки і листування щодо купців, які оголосили капітали для 

отримання дозволу на торгівлю, 1841 р., 334 арк.

833. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 16.

Спр. 503а. Про повірку торгівлі у 1840 р., 1840 р., 178 арк.

834. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 17.

Спр. 538. Про вибір на різні посади членів Одеської єврейської громади 

на триріччя з 1842 р., 1841-1842 рр., 392 арк.

835. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.
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On 17.

Спр. 645. Список купців, які оголосили капітали на 1841 рік, 1841 р., 

17 арк.

836. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 17.

Спр. 697 ч. 1. Про повірку торгівлі у 1841 р., 1841 р., 718 арк.

837. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 18.

Спр. ЗОЇ. За клопотанням купецького сина Лейби Гербера про 

відправлення його до Санкт-Петербурзького технологічного інституту, 1842 р., 

4 арк.

838. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 18.

Спр. 323. За проханням одеського міщанина Вольфа Вайцмана про 

видачу свідоцтва про звільнення його сина Бера для вступу до навчального 

закладу, 1842 р., 19 арк.

839. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 19.

Спр. 298. За приписом військового губернатора міста Одеси про дозвіл 

племіннику директора Одеського єврейського училища Штерна єврею доктору 

медицини Моріцу Розенцвейгу вступити у підданство Росії, 1843 р., 12 арк.

840. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 19.

Спр. 469. Про оголошення купцями капіталів на 1844 рік й інше 

листування щодо купців, 1843 р., 190 арк.

841. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 20.

Спр. 132. За приписом військового губернатора міста Одеси про 

приведення до присяги на підданство Росії баварськопідданого єврея доктора 

медицини Іонадава Дрея, 1844 р., 6 арк.
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842. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп.20.

Спр. 307. Справа про купців, які оголосили капітали, 1844 р., 316 арк.

843. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 21.

Спр. 181. За проханням одеського купця Ісаака Валтуха про видачу 

свідоцтва про звільнення його сина Арона Зеліка для вступу до вищого 

навчального закладу, 1845 р., 6 арк.

844. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 21.

Спр. 271. За проханням одеського другої гільдії купця Леона Гідульда про 

видачу свідоцтва про звільнення його сина Ісая для вступу до Рішельєвського 

ліцею для навчання наукам, 1845 р., 6 арк.

845. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 21.

Спр. 272. За проханням одеського третьої гільдії купця Абрама 

Розенблата про звільнення з купецького стану сина його Сруля для вступу до 

Одеського Рішельєвського ліцею, 1845 р., 6 арк.

846. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 21.

Спр. 276. За проханням одеського купця Мані Герберга про видачу 

свідоцтва про звільнення його синам Меєру і Дувіду для вступу до навчального 

закладу, 1845 р., 10 арк.

847. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 21.

Спр. 289. За проханням одеського купця Мозеса Фінгерта про звільнення 

з купецького стану його сина Майорки для вдосконалення у науках, 1845 р., 

6 арк.

848. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 21.



Спр. 410. Про оголошення купцями капіталів на 1846 рік, 1845-1846 рр., 

201 арк.

849. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он 22.

Спр. 328. Про оголошення купцями капіталів на 1847 рік, 1846-1847 рр., 

338 арк.

850. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 23.

Спр. 427. Про купців, які оголосили капітали на 1848 рік, 1847-1848 рр., 

309 арк.

851. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 24.

Спр. 126. Про стягнення штрафних грошей, накладених Херсонською 

казенною палатою на різних осіб за неправильну торгівлю, 1848 р., 926 арк.

852. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 24.

Спр. 433. Списки купців і листування про присвоєння їм гільдій, 1848- 

1852 рр., 453 арк.

853. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 25.

Спр. 488. Про купців, які оголосили капітали на 1850 рік, 1849 р, 368 арк.

854. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 39.

Спр. 331. Журнал про купців, які оголосили капітали по м. Одесі на 

першу половину 1863 р., ч. 1, 1862 р., 280 арк.

855. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 41.

Спр. 88. Про видачу купцям Григорію і Симону Гуровичам свідоцтва про 

клопотання спадкового почесного громадянства, 1865-1868 рр., 55 арк.

856. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.
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On 44.

Спр. 83. Про приведення до присяги на підданство Росії п'ятнадцяти 

сімейств австрійськопідданих євреїв, 1868-1871 рр., 11 арк.

857. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1824-1840 рр.

Спр. 1. Про вчинення розпорядження щодо зарахування євреїв, які 

проживають по містах за іноземними паспортами, у міські звання, 1824- 

1829 рр., 219 арк.

858. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1825-1840 рр.

Спр. 2. Про зарахування до одеських міщан австрійськопідданих Арона 

Блюмберта, Мошки Шлумана, Абрама Шварца, Іося Фейзера, Айзика Лама, 

Герша Фрахтмана, Міхеля Хаїма Міцнера, Кушнера, Янкеля Грінштейна і 

Янкеля Грусмана з їхніми сімействами, 1826-1856 рр., 224 арк.

859. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1825-1840 рр.

Спр. 3. Про зарахування до одеського купецтва австрійськопідданого 

Олександра-Зуся Богіна, 1826-1851 рр., 148 арк.

860. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1825-1840 рр.

Спр. 4. Про зарахування до одеських міщан австрійськопідданих євреїв 

Шая Бардака, Лейби Фінкельштейна і Янкеля Тейвера, 1827-1856 рр., 135 арк.

861. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1825-1840 рр.

Спр. 4а. За проханням австрійськопідданого єврея Шмереля Павлика про 

зарахування його до одеських міщан, 1832-1844 рр., 66 арк.

862. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1825-1840 рр.

Спр. 5. Про зарахування до одеських міщан іноземнопідданого єврея 

Беньяміна Лутмана, 1833-1846 рр., 50 арк.
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863. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1825-1840 рр.

Спр. 6. За проханням іноземного єврея Пейсиха Лузгарта про зарахування 

його до одеських міщан, 1834-1844 рр., 41 арк.

864. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1825-1840 рр.

Спр. 7. За проханням іноземного єврея Абрама Топельберга про 

зарахування його із сімейством до одеських міщан, 1834-1860 рр., 93 арк.

865. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1825-1840 рр.

Спр. 8. Про зарахування до одеських міщан іноземного єврея Давида- 

БорохаІцковичаШехтера, 1834-1846 рр., 59 арк.

866. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1825-1840 рр.

Спр. 9. Про зарахування Херсонською казенною палатою до одеських 

міщан австрійськопідданих євреїв, 1834-1835 рр., 83 арк.

867. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1825-1840 рр.

Спр. 10. Про зарахування в одеське купецтво і міщанство 

австрійськопідданих євреїв і про призупинення приводу до присяги цих євреїв 

на підданство Росії, 1835-1845 рр., 260 арк.

868. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1825-1840 рр.

Спр. 12. Про зарахування до одеських міщан єврея м. Замостя Царства 

Польського Абрама Цалева Дикаря, 1835-1860 рр., 104 арк.

869. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1844 р.

Спр. 1. Про доставляння відомостей Херсонській казенній палаті про 

іноземних євреїв, які побажали вступити до підданства Росії із записом у 

податні звання, 1844 р., 41 арк.
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870. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1844 р.

Спр. 3. Про запитання до єврейської міщанської громади щодо прийняття 

в її стан іноземців, які побажали вступити в підданство Росії із записом до 

одеських міщан, 1844 р., 96 арк.

871. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1844 р.

Спр. 4. Про приведення до присяги на підданство Росії й зарахування до 

одеських станів іноземних євреїв. Частина 1, 1844 р., 386 арк.

872. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1844 р.

Спр. 5. Про приведення до присяги на підданство Росії й зарахування до 

одеських станів іноземних євреїв. Частина 2, 1844 р., 1184 арк.

873. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1844 р.

Спр. 6. Два алфавіти про іноземців, які зараховуються до підданства Росії, 

1844 р.,295 арк.

874. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1848 р.

Спр. 12. Книга для запису приходу і витрат грошових сум Головної 

синагоги в Одесі на 1848 рік, 1848 р., 16 арк.

875. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1848 р.

Спр. 14. Прихід і витрата сум Теплої синагоги, яка знаходиться в першій 

частині міста Одеси, 1848 р., 15 арк.

876. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1848 р.

Спр. 17. Про зарахування в одеське третьої гільдії купецтво колишнього 

австрійського підданого єврея Несанні Нісензона з сімейством, 1848-1857 рр., 

121 арк.
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877. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1848 р.

Спр. 20. Книга з Одеської міської думи для запису прибутку і витрат 

грошових сум єврейської синагоги в третій частині міста Одеси, 1848 р., 21 арк.

878. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1848 р.

Спр. 33. За приписом військового губернатора міста Одеси про вибір з 

одеського єврейського товариства трьох кандидатів у члени комісії рабинської, 

1848-1852 рр., 84арк.

879. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1849 р.

Спр. 1. За приписом одеського градоначальника про зарахування до 

одеських купців австрійськопідданого єврея Леона Явровера, 1849-1855 рр., 

43 арк.

880. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1849 р.

Спр. 29. Для запису приходу і витрат грошових сум Головної синагоги в 

Одесі, 1849 р., 18 арк.

881. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1849 р.

Спр. 31. Книга приходу і витрат сум Теплої синагоги в першій частини 

міста Одеси на 1849 рік, 1849 р., 13 арк.

882. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1851 р.

Спр. 32. Звіти єврейських синагог і молитовних будинків, 1851 р., 

121 арк.

883. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 16. Про нагляд за синагогами і молитовними будинками, 1852 р., 

627 арк.
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884. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 34. Алфавіт купців-євреїв м. Одеси першої, другої і третьої гільдій, 

які записані до першого розряду, 1852 р., 204 арк.

885. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 36. Про євреїв, які записані за іменним і першим додатковим 

розрядними списками про землеробів, 1852 р., 41 арк.

886. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 37. Про євреїв, які записані за першим додатковим розрядним 

списком про осілих, 1852 р., 53 арк.

887. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 38. Про євреїв, які записані за першим і другим додатковим 

розрядними списками третьої гільдії купців м. Одеси, 1852 р., 86 арк.

888. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 39. Про євреїв, записаних за іменним розрядним списком 

неремісничого цеху, 1852 р., 179 арк.

889. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 40. Список євреїв-ремісників усіх цехів, складений за 

розпорядженням Одеської міської думи від січня 1852 р., 1852 р., 70 арк.

890. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 41. Про євреїв, записаних за першим додатковим іменним розрядним 

списком ремісників, 1852 р., 326 арк.

891. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.
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Спр. 42. Про євреїв, записаних за першим розрядним списком 

неремісничого цеху, 1852 р., 440 арк.

892. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 43. Про євреїв, записаних за іменним розрядним списком ремісників, 

1852 р., 460 арк.

893. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 44. Про євреїв, записаних за другим і третім додатковими 

розрядними списками ремісників, 1852 р., 409 арк.

894. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 45. Про євреїв, яких записано за іменним розрядним списком міщан, 

що займаються міщанським промислом, 1852 р., 658 арк.

895. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 46. Про євреїв, яких записано за іменним розрядним списком осілих, 

частина 1, 1852 р., 645 арк.

896. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1852 р.

Спр. 47. Про євреїв, яких записано за іменним розрядним списком осілих, 

частина 2, 1852 р., 148 арк.

897. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1853 р.

Спр. 12. Справа про зарахування євреїв до одеських міщан, 1853-1859 рр., 

493 арк.

898. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1853 р.

Спр. 45. Про проведення виборів на різні міські посади на триріччя з 

1854 р. по Одеському єврейському товариству, 1853-1857 рр., 83 арк.
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899. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1853 р.

Спр. 55. Книга Одеського єврейського похоронного братства для запису 

євреїв, що померли в Одесі у 1853 р., 1853 р., 28 арк.

900. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1854 р.

Спр. 8. Про зарахування до одеських міщан молдавськопідданого єврея 

Нусима Блюменталя, який присягнув на підданство Росії, з сімейством, 1854- 

1860 рр., ЗО арк.

901. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1854 р.

Спр. 24. Про зарахування за дев'ятою ревізією вільнопрактикуючого 

лікаря Ізраїля Вольфа Ротенберга доньки Клари і дантиста Самуїла Бурксера 

доньок Елеонори, Софії та Емілії, 1854-1855 рр., 8 арк.

902. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1855 р.

Спр. 66. Про проведення виборів на різні міські посади по одеському 

єврейському міщанському товариству на 1856 рік, 1855-1857 рр., 10 арк.

903. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1855 р.

Спр. 74. Про вибори на посади по одеському єврейському товариству на 

1855 рік, 1855-1858 рр., 32 арк.

904. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1856 р.

Спр. 5. Про виключення з підданства Росії одеського купця-єврея Моріца 

Ландо, якого було зараховано в це звання з австрійськопідданих, 1856 р., 

22 арк.

905. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1856 р.



Спр. 25. Про виключення з міщанського стану м. Одеси Давида Герберга, 

удостоєного Харківським університетом звання лікаря, 1856 р., 4 арк.

906. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1856 р.

Спр. 81. Про надання російськопідданим єврейкам, які були одружені з 

іноземними євреями, права повернутися в російське підданство разом із дітьми 

від цих шлюбів, а саме: Рухлі Вайнштейн і Хані Урбант, 1856-1860 рр.

907. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1857 р.

Спр. 27. За приписом г-на одеського градоначальника про зарахування у 

російське підданство із запискою в одеське третьої гільдії купецтво і міщанство 

австрійськопідданих євреїв Лузера Ходовера і Юдки Цукерберга, 1857 р., 

51 арк.

908. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1857 р.

Спр. 31. Про зарахування в російське підданство із запискою в одеські 

міщани сина тутешньої міщанки Енти Штейнберг іноземця-єврея Берка 

Мошкова Клейна, 1857-1861 рр., Марк.

909. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1857 р.

Спр. 41. Про зарахування до одеських міщан єврея Лейзера Зейлера з 

австрійськопідданих, 1857-1862 рр., 43 арк.

910. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1857 р.

Спр. 50. Про зарахування в російське підданство із запискою до одеських 

міщан вдови іноземної єврейки Сурн Теми Шапір із сином Цалем, 1857- 

1863 рр., 45 арк.

911. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1858 р.
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Спр. 35. Про вибори на різні посади по одеському єврейському 

міщанському товариству, 1858 р., 13 арк.

912. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1858 р.

Спр. 46. За наказом Херсонської казенної палати про зарахування 

мешканця Люблінської губернії м. Казимержа єврея Шліоми Гальберштадта з 

сімейством до одеського 3-ї гільдії купецтва, 1858 р., 4 арк.

913. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1858 р.

Спр. 57. За наказом Херсонської казенної палати про зарахування в 

одеські третьої гільдії купці уродженця Царства Польського єврея Олександра 

(він же Сендер) Цедербаума із сімейством, 1858 р., 12 арк.

914. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1858 р.

Спр. 63. За відношенням одеської поліції про зарахування до одеських 

міщан Йосипа-Вольфа Халіса -  сина тутешньої міщанки Рухлі Презинтір, 

прижитого нею з померлим австрійськопідданим євреєм Гершом Халісом, 1858 

р., 5 арк.

915. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1858 р.

Спр. 79. За приписом Херсонської казенної палати про запитання згоди 

одеської єврейської міщанської громади щодо прийняття у свій стан єврея 

Царства Польського м. Замостя Шмуля Шварцберга, який шукає на 

зарахування до одеських міщан, 1858-1859 рр., 20 арк.

916. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1858 р.

Спр. 82. Про вибір збирачів податей і сумлінних із числа міщан-євреїв 

м. Одеси на 1859 рік, 1858-1859 рр., 6 арк.

917. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1859 р.
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Спр. 31. Про зарахування в одеське третьої гільдії купецтво ізмаїльської 

міщанки єврейки Хаї Рухлі Лебединської, 1859-1861 рр., 14 арк.

918. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1859 р.

Спр. 74. За приписом Херсонської казенної палати про виключення за 

десятою ревізією із числа міщан Моніса Фріма, 25 років, та з купців Марка 

Герценштейна, 24 років, удостоєних Московським університетом звання лікаря, 

1859 р., З арк.

919. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1859 р.

Спр. 136. За наказом Херсонської казенної палати про виключення із 

числа одеських міщан Натана Бернштейна, який закінчив курс у Московському 

університеті, 1859 р., 4 арк.

920. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1859 р.

Спр. 138. Вибори збирачів одеського єврейського суспільства і сумлінних 

на 1860 рік, 1859 р., 8 арк.

921. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1860 р.

Спр. 2. Про зарахування до одеських міщан австрійськопідданого єврея 

Герша-Меєра Фішелеса, 1860-1862 рр., 30 арк.

922. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1860 р.

Спр. 38. Про торгівлю турецькопідданого єврея Унгера в м. Одесі 

кришталевим та скляним посудом без запису до гільдії, 1860 р., 21 арк.

923. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1860 р.

Спр. 82. Про виключення з одеських купецьких станів єврея Адольфа 

Вальтуха, який отримав звання лікаря, 1860 р., 4 арк.

924. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.
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On. 107. 1860р.

Спр. 100. Про виключення з одеських міщан євреїв та з окладу єврея 

Абрама Фінкельштейна, удостоєного Харківським університетом звання лікаря, 

1860 р., 4 арк.

925. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Он. 107. 1860 р.

Спр. 121. Про виключення із числа одеських міщан удостоєного звання 

лікаря Рувіна Шера, 1860 р., 4 арк.

926. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1864 р.

Спр. 18. Про вибір на різні міські посади по одеському єврейському 

суспільству, згідно з правилами нового громадського управління, 1864- 

1865 рр., 22 арк.

927. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1867 р.

Спр. 18. Книга, яку видано Одеською міською думою Одеському 

похоронному братству для запису померлих в Одесі євреїв, 1867 р., 44 арк.

928. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1869 р.

Спр. 51. Про проведення виборів на різні посади по одеському 

єврейському суспільству на триріччя з 1874 р., 1869-1872 рр., 80 арк.

929. Ф. 4. Одеська міська дума. 1795-1919 рр.

Оп. 107. 1872 р.

Спр. 41. Про дворове місце для побудови на ньому єврейської 

громадської бані (мікви) з купальнями, яке пожертвуване одеській єврейській 

громаді почесним громадянином Соломоном Бармасом і одеськими купцями 

Ш. Зейлігером, Яковом і Ісааком Кітоверами, 1872 р., 351 арк.

930. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879- 

1889 рр.

Оп. 1.



Спр. 158. Звіти про стан губерній і градоначальств, які підвідомчі 

управлінню, за 1881-1882 рр., 1881-1884 рр., 476 арк.

931. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879-

1889 рр.

On. 1.

Спр. 187. Матеріали із розслідування становища євреїв у Херсонській 

губернії, 1881 р., 115 арк.

932. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879-

1889 рр.

On. 1.

Спр. 211. Списки, відомості й листування про іноземнопідданих євреїв, 

які проживають у містах і селах генерал-губернаторства, 1881-1882 рр., 975 арк.

933. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879-

1889 рр.

On. 1.

Спр. 933. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, прохання купців і 

листування з Міністерством фінансів і з одеським градоначальником про 

видачу дозволів на право торгівлі в Росії іноземнопідданим євреям, 1884- 

1889 рр., 374 арк.

934. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879- 

1889 рр.

On. 1.

Спр. 1108. Листування з Міністерством внутрішніх справ про торгові 

права австрійськопідданих євреїв, 1884 р., 11 арк.

935. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879- 

1889 рр.

On. 1.

Спр. 1182. Листування з Міністерством внутрішніх справ і канцелярією 

одеського градоначальника про заборону американському підданому Ямайкеру
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В. утримувати в Одесі підприємство з виготовлення і продажу воскових свічок 

та інших виробів, 1884 р., 7 арк.

936. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879- 

1889 рр.

On. 1.

Спр. 1357. Списки і відомості про осіб, які прийняли російське підданство 

в губерніях, підвідомчих управлінню, 1885-1886 рр., 101 арк.

937. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879- 

1889 рр.

On. 1.

Спр. 1476. Листування з Міністерством внутрішніх справ, канцелярією 

одеського градоначальника про виключення з Новоросійського університету і 

висилку за кордон австрійськопідданих братів Гольдштернів, 1885-1889 рр., 

24 арк.

938. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879- 

1889 рр.

On. 1.

Спр. 1511. Про прийняття до підданства Росії, 1886-1887 рр., 48 арк.

939. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879-

1889 рр.

On. 1.

Спр. 1528. Справа про іноземних євреїв, що населяють південь Росії, 

1886-1889 рр., 321 арк.

940. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879-

1889 рр.

On. 1.

Спр. 1842. Про виселення за кордон іноземних євреїв із м. Одеси, 1887- 

1889 рр., 280 арк.

941. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879-

1889 рр.
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On. 1.

Спр. 1924. Про виселення іноземнопідданих євреїв із Таврійської губернії 

та міст Миколаєва і Севастополя, 1888 р., 77 арк.

942. Ф. 5. Управління тимчасового одеського генерал-губернатора. 1879- 

1889 рр.

On. 1.

Спр. 1935. Листування про заборону оселюватися у Бессарабській, 

Херсонській губерніях і Севастополі за законом від 3 травня 1882 р., 1888- 

1889 рр., арк. 113-115.

943. Ф. 6. Піклувальний комітет про іноземних поселенців Південного краю 

Росії. 1800-1877 рр.

On. 1.

Спр. 148. Місцеві відомості за 1804 рік, 1804-1805 рр., 101 арк.

944. Ф. 6. Піклувальний комітет про іноземних поселенців Південного краю 

Росії. 1800-1877 рр.

On. 1.

Спр. 1855. Про підряди і постачання купця Полнера, 1825-1831 рр., 

300 арк.

945. Ф. 6. Піклувальний комітет про іноземних поселенців Південного краю 

Росії. 1800-1877 рр.

On. 1.

Спр. 2452. За рапортом Катеринославської контори про зарахування в 

землеробське звання цісарськопідданого єврея Лейби Неймана, 1829 р., 10 арк.

946. Ф. 6. Піклувальний комітет про іноземних поселенців Південного краю 

Росії. 1800-1877 рр.

Оп. 2.

Спр. 12695. За повідомленням Херсонського піклувальника про зроблену 

пожертву одеськими купцями Ефруссі, Гуровичем, Трахтенбергом, 

Фрейденбергом і Аксенфельдом 281 р. сріб. та речей для бідних євреїв селища 

Єфінгар, 1849-1850 рр., 9 арк.



947. Ф. 6. Піклувальний комітет про іноземних поселенців Південного краю 

Росії. 1800-1877 рр.

Оп.4.

Спр. 20292. Про затвердження та звільнення шульців і бейзицерів у 

єврейських колоніях Херсонської губернії, 1860 р., 92 арк.

948. Ф. 6. Піклувальний комітет про іноземних поселенців Південного краю 

Росії. 1800-1877 рр.

Оп. 4.

Спр. 21030. Про затвердження та звільнення шульців і бейзицерів у 

єврейських колоніях Херсонської й Катеринославської губерній, 1862 р., 

112 арк.

949. Ф. 6. Піклувальний комітет про іноземних поселенців Південного краю 

Росії. 1800-1877 рр.

Оп. 4.

Спр. 21662. Про затвердження та звільнення шульців і бейзицерів у 

єврейських колоніях Херсонської й Катеринославської губерній, 1863 р., 

128 арк.

950. Ф. 6. Піклувальний комітет про іноземних поселенців Південного краю 

Росії. 1800-1877 рр.

Оп. 4.

Спр. 23240. Про затвердження та звільнення шульців і бейзицерів у 

колоніях Херсонської губернії, 1869 р., 153 арк.

951. Ф. 6. Піклувальний комітет про іноземних поселенців Південного краю 

Росії. 1800-1877 рр.

Оп. 4.

Спр. 23270. З відомостями про кількість учнів у єврейських колоніях й 

про їхні успіхи, 1869 р., 125 арк.

952. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 51.

310



Спр. 206. За предметом дозволу влаштування фабрик та заводів на 

міських землях та у містах, частина 1, 1875 р., 41 арк.

953. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 54.

Спр. 315. Про дозвіл приватним особам на влаштування фабрик та 

заводів, 1878-1879 рр., 115 арк.

954. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 58.

Спр. 90. Про дозвіл приватним особам на влаштування фабрик та заводів, 

1882 р., 285 арк.

955. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 107. 1874 р.

Спр. 21. Про проведення виборів у одеській єврейській громаді на 

триріччя з 1874 р., 1874-1878 рр., 176 арк.

956. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 107. 1874 р.

Спр. 46. Про 1000 руб., заповіданих Самуїлом Рехельсом на користь 

бідних одеської єврейської громади, 1874 р., 120 арк.

957. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 107. 1880 р.

Спр. 70. Про проведення виборів в одеській єврейській громаді на 

триріччя з 1881 р., 1880-1881 рр., 172 арк.

958. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 108. 1886.

Спр. 13. Про вибори міського рабина та його помічників, 1886 р., 328 арк.

959. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 108. 1888 р.

Спр. 8. Про пожертвування турецькопідданим Янко Абрамовим Розеном 

за духовним заповітом 50 руб. на користь Одеського громадського єврейського 

народного двокласного училища 3-го розряду, 1888-1890 рр., 10 арк.
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960. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 108. 1888 р.

Спр. 10. Про пожертвування купцем Мозесом Ашкеназі за духовним 

заповітом 17000 руб. на роздачу благодійним установам на розсуд його сина 

Євгена, 1888 р., 53 арк.

961. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 108. 1888 р.

Спр. 42. За клопотанням Вальтуха, Гольдштейна, Константинівського, 

Л. Клеймана, Я. Пуріца про дозвіл їм збирати добровільні пожертвування з 

євреїв на покупку маци та інших припасів для роздачі бідним єврейським 

сімействам до свята Пасхи, 1888 р., 11 арк.

962. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 108. 1890 р.

Спр. 41. Про побудову дитячого відділення лікарні імені одеського купця 

Євгена Мойсейовича Ашкеназі на пожертвування г. Луїзою Ашкеназі 

25000 руб., 1890 р., 145 арк.

963. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 108. 1890 р.

Спр. 50. Про пожертвування доктором медицини Іонадавом Дреєм за 

духовним заповітом 5000 руб. на користь різних єврейських благодійних 

установ, 1890 р., 20 арк.

964. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 108. 1891 р.

Спр. 26. Про пожертвування одеським купцем О. Хаїсом 2000 руб. для 

придбання відсоткових паперів на утримання в Одеській єврейській лікарні на 

відсоток з них одного ліжка його імені з нагоди 25-річчя його весілля, 1891 р., 

6 арк.

965. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 108. 1891 р.



Спр. 31. Про пожертвування ст. рад. Натаном Йосиповичем Бернштейном 

за духовним заповітом 1000 руб. у недоторканий капітал Одеського 

єврейського сирітського будинку, 1891 р., 12 арк.

966. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 108. 1892 р.

Спр. 62. Про пожертвування нині померлим лікарем Левом Пінскером 

8000 руб. на користь різних єврейських благодійних установ м. Одеси, 1892 р., 

40 арк.

967. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 108. 1894 р.

Спр. 109. Про пожертвування за духовним заповітом купця Лейзера 

Інбера 20000 руб. благодійним єврейським установам м. Одеси й Ісаака Інбера 

додатково 10000 руб. із призначенням усієї пожертвуваної суми в 30000 руб. на 

побудову будівлі для Одеського громадського єврейського двокласного з 

ремісничим відділенням училища і придбання місця для училища, 1894 р., 

131 арк.

968. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 108. 1895 р.

Спр. 34. Про пожертвування спадковим почесним громадянином

О. С. Хаїсом 2200 руб. 5,5-відсотковими облігаціями міського кредитного 

товариства і готівкою 50 руб. для заснування в Одеській єврейській лікарні 

ліжка його імені, 1895 р., 25 арк.

969. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 109. 1896 р.

Спр. 99. Про пожертвування спадковим почесним громадянином

О. С. Хаїсом із нагоди одруження його сина Альфреда в недоторканий капітал 

Одеського єврейського сирітського будинку готівкою 2000 руб. на заснування 

при сирітському будинку стипендії для утримання одного сироти імені 

Альфреда й Єлизавети Хаїс, 1896 р., 7 арк.

970. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.
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On. 109. 1898 р.

Спр. 157. Про пожертвування Луїзи Геселевни Ашкеназі (76510,68 руб.) 

на побудову будинку для операційного відділення Одеської єврейської лікарні, 

1898 р., 38 арк.

971. Ф. 16. Одеська міська управа. 1873-1920 рр.

Оп. 125.

Спр. 2. Списки почесних громадян Одеси, 1876 р., 125 арк.

972. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

On. 1.

Спр. 28. За проханням дубоссарського міщанина Семена Цвєтоновича про 

обернення до єврейської з християнської віри дівчинки Єлизавети з наданням їй 

імені Сура, 1798 р., 106 арк.

973. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

Оп. 3.

Спр. 210. Про зарахування в одеські купці та міщани осіб, які приїхали із 

різних місць із-за кордону, 1802 р., 160 арк.

974. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

Оп. 3.

Спр. 213. Про зарахування до одеського міщанства, 1802 р., 462 арк.

975. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

Оп. 3.

Спр. 214. Про відведення різного звання людям місць під побудову 

будинків і про видачу різних відкритих листів, 1803 р., 152 арк.

976. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

Оп. 3.

Спр. 238. Про зарахування до одеських міщан закордонного вихідця єврея 

Міхеля Шимоновича Мідника, 1808 р.

977. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

Оп. 3.



Спр. 296. Про зарахування в тутешні міщани єврея Соломона Гершковича 

з сімейством, 1808р., 5 арк.

978. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

Оп. 3.

Спр. 302. Про зарахування в тутешні міщани закордонних вихідців Якоба 

Єгорського, Томата Рачинського і єврея Маркуса Компанівського, 1808 р., 

10 арк.

979. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

Оп. 3.

Спр. 314. Довідка: чи були записані під час перепису євреї, які побажали 

згодом записатися в одеське купецтво, 1808 р., 5 арк.

980. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

Оп. 3.

Спр. 445. Алфавіт євреїв, 1811 р., 25 арк.

981. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

Оп. 3.

Спр. 446. Про зарахування в одеське першої гільдії купецтво Лейби 

Краківського, 1811 р., 16 арк.

982. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

Оп. 6.

Спр. 1. Відомості про окремих громадян, які зараховуються до одеського 

міщанства, 1811р., 742 арк.

983. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

Оп. 6.

Спр. 2. Відомості про окремих громадян, які зараховуються до одеського 

міщанства, 1811р., 500 арк.

984. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

Оп. 6.

Спр. 3. Відомості про окремих громадян, які зараховуються до одеського 

міщанства, 1811р., 808 арк.
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985. Ф. 17. Одеський міський магістрат. 1797-1839 рр.

О п .  6 .

Спр. 7. Відомості про окремих громадян, які зараховуються до одеського 

міщанства, 1811 р., 1911 арк.

986. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1258. За позовом Якова Любарського до торгового будинку 

«Й. Дрейфус» та «Н., Р. і К. Дрейфус» у сумі 676 р. 25 к., 1891 р., 13 арк.

987. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1263. За позовом торгового будинку «Йосиф Заузе і син» до Федора 

Гіршберга, 1891 р. 25 арк.

988. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1349. Справа повіреного торгового будинку в Берліні «Брест і 

Гельпке» у справі з відповідачами одеськими купцями Моріцем Коном та 

Ізраїлем Аронсоном, 1893-1898 рр., 211 арк.

989. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1480. Про стягнення Моріцем Шварцкопфом з Иосифа Кацмана 

3000 руб. сріб., 1895 р., 10 арк.

990. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1521. Про стягнення торговим будинком «М. Нейфельд і Ко» з 

Франка Кристі 2535 руб. 71. к., 1895 р., 7 арк.

991. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1561. За позовом Мойсея Швальбіна до Вольфа Шульмана, 1895- 

1896 рр., 19 арк.

992. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.
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On. 1.

Спр. 1763. Про стягнення торговим будинком «Адольф Вейсман і Ко» з 

Л.Р. і З.Я. Рахат 3435 руб., 1891 р., 12 арк.

993. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1765. Про стягнення торговим будинком «М. Нейфельд і Ко» з 

П.Л. Маленського 7000 руб., 1891 р., 9 арк.

994. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 1780. Про стягнення торговим будинком «Кон і Аронсон» з 

М. Я. Рахата 2000 руб., 1891 р., 7 арк.

995. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 2236. Справа Григорія Спандоні з Анусімом та Вільгельмом 

Громбахами за векселем 1500 руб., 1905-1906 рр., 21 арк.

996. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 2433. За позовом акціонерного товариства «Адольф Вейсман і Ко» 

до Вольфа Каца про 1840 руб., 1906 р., 10 арк.

997. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 2477. Про стягнення Марією Гольдштерн з Давида Шполянського за 

двома векселями 2010 руб., 1906 р., 8 арк.

998. Ф. 18. Одеський комерційний суд. 1795-1919 рр.

On. 1.

Спр. 2613. Справа Адольфа-Абрама Вейсмана з Аркадієм Федоровим про 

3480 руб., 1907 р., 13 арк.

999. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 2.



Спр. 1. Метрична книга Одеського міського рабинату про народження,

1875 р., 175 арк.

1000. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп.2.

Спр. 1а. Метрична книга рабинату про народження, 1846 р., 41 арк.

1001. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 2.

Спр. 16. Метрична книга Одеського міського рабинату про шлюб, 1854 р., 

32 арк.

1002. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 2.

Спр. 1г. Метрична книга Одеського міського рабинату про смерті, 

1854 р., 89 арк.

1003. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 2.

Спр. Ід. Метрична книга про народження, 1847 р., 15 арк.

1004. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 2.

Спр. 7. Метрична книга Одеського міського рабинату про народження,

1876 р., 217 арк.

1005. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 2.

Спр. 9. Метрична книга Одеського міського рабинату про шлюб, 1876 р., 

87 арк.

1006. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 2.

Спр. 16. Метрична книга Одеського міського рабинату про народження,

1877 р., 205 арк.

1007. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 2.
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Спр. 22. Метрична книга про народження, 1878 р., 203 арк.

1008. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп.4.

Спр. 1. Метрична книга про народження, 1879 р., 226 арк.

1009. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 4.

Спр. 2. Метрична книга про народження, 1879 р., 27 арк.

1010. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 4.

Спр. 7. Метрична книга про народження, 1880 р., 224 арк.

1011. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 4.

Спр. 9. Метрична книга про шлюби, 1880 р., 33 арк.

1012. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 4.

Спр. 15. Метрична книга про народження, 1881 р., 236 арк.

1013. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 4.

Спр. 16. Метрична книга про народження, 1881 р., 25 арк.

1014. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 4.

Спр. 19. Метрична книга про шлюб, 1881 р., 94 арк.

1015. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 4.

Спр. 23. Метрична книга про народження, 1882 р., 231 арк.

1016. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 4.

Спр. 24. Метрична книга про народження, 1882 р., 19 арк.

1017. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 4.
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Спр. 26. Метрична книга про шлюб, 1882 р., 133 арк.

1018. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп.4.

Спр. ЗО. Метрична книга про народження, 1883 р., 226 арк.

1019. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 1. Метрична книга про народження, 1884 р., 27 арк.

1020. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 3. Метрична книга про народження, 1884 р., 237 арк.

1021. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 11. Метрична книга про народження, 1885 р., 230 арк.

1022. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 18. Метрична книга про смерті, 1885 р., 215 арк.

1023. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 20. Метрична книга про народження, 1886 р., 248 арк.

1024. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 29. Метрична книга про шлюб, 1887 р., 136 арк.

1025. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 36. Метрична книга Одеського міського рабинату про народження, 

1888 р., 358 арк.

1026. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 52. Метрична книга Одеського міського рабинату про народження,

1890 р., 343 арк.



1027. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 59. Метрична книга про народження, 1891 р., 371 арк.

1028. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 63. Метрична книга про народження, 1892 р., 360 арк.

1029. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 64. Метрична книга про шлюб, 1892 р., 139 арк.

1030. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 66. Метрична книга про смерті, 1892 р., 325 арк.

1031. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 67. Метрична книга про народження, 1893 р., 500 арк.

1032. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 71. Метрична книга про народження, 1894 р., 438 арк.

1033. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 75. Метрична книга про народження, 1895 р., 464 арк.

1034. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 83. Метрична книга про народження, 1897 р., 422 арк.

1035. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 88. Метрична книга про шлюб, 1898 р., 282 арк.

1036. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 91. Метрична книга про народження, 1899 р., 477 арк.
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1037. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 95. Метрична книга про народження, 1900 р., 486 арк.

1038. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 99. Метрична книга про народження, 1901 р., 502 арк.

1039. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 111. Метрична книга про народження, 1904 р., 568 арк.

1040. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 115. Метрична книга про народження, 1905 р., 379 арк.

1041. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 120. Метрична книга про шлюб, 1906 р., 291 арк.

1042. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 123. Метрична книга про народження (Т. 1), 1907 р., 315 арк.

1043. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 123-а. Метрична книга про народження (Т. 2), 1907 р., 276 арк.

1044. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 127. Метрична книга про народження, 1908 р., 470 арк.

1045. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 138. Метрична книга про народження, 1911 р., 223 арк.

1046. Ф. 39. Одеський міський рабинат. 1846-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 138а. Метрична книга про народження, 1911 р., 209 арк.



1047. Ф. 42. Канцелярія піклувальника Одеського учбового округу. 1834- 

1920 рр.

Оп. 36. Копії дипломів, свідоцтв й інших документів студентів

Новоросійського університету.

Спр. 44. Особиста справа Аронзона Якова Ізраїлевича про випробування 

його в Юридичній комісії у 1903 р. при Новоросійському університеті, 12 арк.

1048. Ф. 42. Канцелярія піклувальника Одеського учбового округу. 1834- 

1920 рр.

Оп. 36. Копії дипломів, свідоцтв і інших документів студентів

Новоросійського університету.

Спр. 295. Гольдфарб Наум Якович, 1901 р., 11 арк.

1049. Ф. 42. Канцелярія піклувальника Одеського учбового округу. 1834- 

1920 рр.

Оп. 36. Копії дипломів, свідоцтв і інших документів студентів

Новоросійського університету.

Спр. 1322. Штемпель Еміль-Ісидор Якович-Ілліч, 1904 р., 7 арк.

1050. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.

Оп. 1.

Спр. 1099. Швальб (Швальбе) Ісаак Мозесович, 1919 р., 10 арк.

1051. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.

Оп. 1.

Спр. 1625. Фельдман Ель-Дувід, 1883 р., 12 арк.

1052. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.

Оп. 4.

Спр. 1115. Формулярний список про службу доцента Новоросійського 

університету статського радника Бернштейна, 1874 р., 4 арк.

1053. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.

Оп. 4.

Спр. 1466. Про службу Міхаїла Ілліча Мандеса, 1907-1915 рр., 33 арк.

1054. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.
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Спр. 2601. Листування декана про прийняття магістра Мандеса до числа 

приват-доцентів, 1894 р., 121 арк.

1055. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 461. Справа студента Аронзона Якова Ізраїлевича, 1901 р., 14 арк.

1056. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 3486. Справа студента Гольдфарба Наума Яковича, 1910 р., 11 арк.

1057. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 3823. Гросфельд Юліус Іцхоков, 1900 р., 2 арк.

1058. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 6529. Справа студента Кона (він же Коган) Вільгельма Мозесова, 

1906 р., 61 арк.

1059. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 6750. Справа студента Коссодо Макса Сігмундовича, 1907-1912 рр., 

57 арк.

1060. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 6751. Справа студента Коссодо Вільгельма Германовича, 1902- 

1904 рр., 54 арк.

1061. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.

Оп. 5.

Спр. 11376. Справа студента Ротштейна Арнольда Яковича, 1913 р., 

60 арк.

1062. Ф. 45. Новоросійський університет. 1865-1920 рр.

Оп. 5.

O n .4.
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Спр. 15240. Штемпель Ісидор Еліасов, 1903-1906 рр., 34 арк.

1063. Ф. 49. Одеське міське ремісниче училище. 1873-1919 рр.

Оп. 1.

Спр. 603. Список членів і жертвувателів Товариства допомоги учням, що 

потребують, 1894-1904 рр., 13 арк.

1064. Ф. 52. Одеське реальне училище Св. Павла. 1858-1920 рр.

On. 1.

Спр. 1264. Гольдштерн Яков Абрамович, 1887 р., 2 арк.

1065. Ф. 52. Одеське реальне училище Св. Павла. 1858-1920 рр.

On. 1.

Спр. 2736. Лебель Борис Леонович, 1884-1887 рр., З арк.

1066. Ф. 52. Одеське реальне училище Св. Павла. 1858-1920 рр.

On. 1.

Спр. 5991. Бегар Михайло Єрахміелевич, 1889-1900 рр., З арк.

1067. Ф. 52. Одеське реальне училище Св. Павла. 1858-1920 рр.

Оп. 2.

Спр. 275. Циркулярні пропозиції міністра народної просвіти про правила 

допуску осіб єврейського походження до прийому, іспитів, навчання при 

учбових закладах. Різні відомості й правила щодо учнів іноземного підданства, 

1883-1917 рр., 86 арк.

1068. Ф. 52. Одеське реальне училище Св. Павла. 1858-1920 рр.

Оп. 2.

Спр. 305. Список учнів, що поступили до реального училища Св. Павла з 

1876 по 1900 рр., та тих, що вибули в період з 1878 по 1899 рр., 1876-1900 рр., 

31 арк.

1069. Ф. 52. Одеське реальне училище Св. Павла. 1858-1920 рр.

Оп. 2.

Спр. 306. Список учнів, прийнятих до реального училища Св. Павла у 

1877-1887 рр., 1877-1887 рр., 31 арк.

1070. Ф. 52. Одеське реальне училище Св. Павла. 1858-1920 рр.
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Спр. 307. Список нових вступників на початку 1877-78 учбового року, 

1877-1878 рр., 20 арк.

1071. Ф. 59. Одеський будівельний комітет. 1802-1870 рр.

О т і .

Спр. 145, ч. 2. Прохання і видача документів на право володіння 

будинками, виділення земельних ділянок для будівництва будинків і рішення за 

цим питанням, 1816-1819 рр., 680 арк.

1072. Ф. 108. Одеське єврейське чоловіче ремісниче училище «Труд». 1873- 

1920 рр.

Оп. 2.

Спр. 16. Списки і відомості про тих, хто закінчив училище, 1890-1920 рр., 

239 арк.

1073. Ф. 125 Одеське міське 6-класне училище Ефруссі. 1890-1918 рр.

Оп. 2.

Спр. 3. Загальні відомості про успіхи та поведінку учнів Одеського 

міського 6-класного училища «Ефруссі», 1897-1917 рр., 152 арк.

1074. Ф. 125 Одеське міське 6-класне училище Ефруссі. 1890-1918 рр.

Оп. 2.

Спр. 81. Списки учнів, 1892 р., 8 арк.

1075. Ф. 148 Особистий фонд М.Н. Мурзакевича. 1828-1848 рр.

Оп. 1.

Спр. 2. Матеріали про діяльність Рішельєвського ліцею, 1828-1852 рр., 

69 арк.

1076. Ф. 314. Канцелярія Одеського поліцмейстера. 1863-1917 рр.

Оп. 3.

Спр. 6. Свідоцтва, видані міською поліцією іноземнопідданим, 1824 р., 

347 арк.

1077. Ф. 334. Одеські вищі жіночі курси. 1906-1920 рр.

Оп. 3.

On 2.
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Спр. 3016. Гіршберг Ельза Теодорівна, 1912-1914 рр., 4 арк.

1078. Ф. 334. Одеські вищі жіночі курси. 1906-1920 рр.

Оп. 3.

Спр. 2512. Топоровська Ліна (Ліба) Генріхівна, 1903 р., 5 арк.

1079. Ф. 334. Одеські вищі жіночі курси. 1906-1920 рр.

Оп. 3.

Спр. 6155. Кримгольц (нар. Штейнгауз) Ернестіна Максівна, 1919 р.,

5 арк.

1080. Ф. 334. Одеські вищі жіночі курси. 1906-1920 рр.

Оп. 4.

Спр. 69. Атлас Доротея Генрихівна, 1919 р., 5 арк.

1081. Ф. 457. Канцелярія Одеського воєнного губернатора. 1837-1856 рр.

Оп. 1.

Спр. 263. Рапорти Одеської лікарської управи про клопотання лікаря 

Шорштейна влаштувати на власному хуторі водолікарський заклад, 1848 р., 

15 арк.

1082. Ф. 457. Канцелярія одеського воєнного губернатора. 1837-1856 рр.

Оп. 1.

Спр. ЗбЗв. Алфавіт різних осіб, які здобули закордонні паспорти на виїзд 

за кордон, 1844 р., 34 арк.

1083. Ф. 920. Балтський міський рабинат. 1862-1918 рр.

Оп. 1.

Спр. 1. Рабинат м. Балти, записи про народження за 1862-1879 рр., 1862- 

1879 р., 197 арк.

1084. Ф. 920. Балтський міський рабинат. 1862-1918 рр.

Оп. 1.

Спр. 4. Рабинат м. Балти, записи про народження за 1882 р., 1882 р., 

79 арк.

1085. Ф. 920. Балтський міський рабинат. 1862-1918 рр.

Оп. 1.



Спр. 6. Рабинат м. Балти, записи про народження за 1883 р., 1883 р., 

89 арк.

1086. Ф. 920. Балтський міський рабинат. 1862-1918 рр.

Оп. 1.

Спр. 8. Рабинат м. Балти, записи про народження за 1884 р., 1884 р., 89 арк.

1087. Ф. 920. Балтський міський рабинат. 1862-1918 рр.

On. 1.

Спр. 14. Рабинат м. Балти, записи про народження за 1887 р., 1887 р., 

91 арк.

1088. Ф. 920. Балтський міський рабинат. 1862-1918 рр.

On. 1.

Спр. 49. Рабинат м. Балти, записи про народження за 1909-1912 рр., 1909- 

1912 рр., 367 арк.

1089. Ф. 1. Канцелярія Херсонського цивільного губернатора. 1793-1916 рр.

On. 1.

Спр. 7. Розпорядження новоросійського генерал-губернатора і листування 

з ним, рапорти Херсонської лікарської управи про встановлення 

А. Ободовським, Ю. Ілговським та ін. поліцейського нагляду за медиками, 

випускниками Віденської медико-хірургічної академії, списки студентів 

академії 1835-1840 р., відомості про вільнопрактикуючих медиків губернії, 

1845 р., 39 арк.

1090. Ф. 7. Херсонська митна застава. 1787-1918 рр.

Оп. 2.

Спр. 7. Укази Імператора та комерц-колегії про іноземних переселенців 

до Росії, заборону вивозу хлібу за кордон, 1806 р., 76 арк.

1091. Ф. 7. Херсонська митна застава. 1787-1918 рр.

Оп. 2.
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Спр. 22. Циркуляри Одеського митного округу про спостереження за 

особами, які приїжджають до Росії з-за кордону. Витяги з паспортів, виданих 

російським консулом у Лондоні, 1832 р., 14 арк.

1092. Ф. 7. Херсонська митна застава. 1787-1918 рр.

Оп. 2.

Спр. 24. Циркуляри начальника Одеського митного округу про посилення 

суворості нагляду на кордонах, 1833 р., 14 арк.

1093. Ф. 7. Херсонська митна застава. 1787-1918 рр.

Оп. 2.

Спр. 35. Циркуляри Одеського митного округу про спостереження за 

особами, які приїжджають до Росії з-за кордону, 1838 р., 10 арк.

1094. Ф. 7. Херсонська митна застава. 1787-1918 рр.

Оп. 2.

Спр. 37. Розпорядження начальника Одеського митного округу про 

спостереження за особами (євреями) при проїзді їх через кордон у Росію, 

1839 р., 4 арк.

1095. Ф. 22. Херсонська казенна палата. 1795-1920 рр.

Оп. 1.

Спр. 1. Ревізькі реєстри купців, міщан селищ Ананьєво, Суклева, Коротні 

та ін. Тираспольського повіту і священоцерковно-служителів 

Катеринославської єпархії, 1795-1796 рр., 908 арк.

1096. Ф. 22. Херсонська казенна палата. 1795-1920 рр.

Оп. 1.

Спр. 2. Ревізькі реєстри поселян Тираспольського повіту, вірмен 

м. Григоріополя і про міщан м. Дубоссари, 1816 р., 1229 арк.

1097. Ф. 22. Херсонська казенна палата. 1795-1920 рр.

Оп. 1.

Спр. 61. Ревізькі реєстри євреїв міста Єлисаветграда Херсонської 

губернії, 1858 р., 259 арк.

1098. Ф. 22. Херсонська казенна палата. 1795-1920 рр.
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Спр. 100. Ревізькі реєстри міщан-євреїв м. Одеси, 1858 р., 408 арк.

1099. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 4. Метрична книга єврейського товариства про народжених, 1836 р., 

22 арк.

1100. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 4. Метрична книга єврейського товариства про померлих, 1836 р., 

22 арк.

1101. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 5. Метрична книга єврейського товариства про народжених, 1837 р., 

35 арк.

1102. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 9. Метрична книга єврейського товариства про шлюби, 1838 р., 

37 арк.

ПОЗ. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 14. Метрична книга єврейського товариства про народжених, 1840- 

1849 рр., 347 арк.

1104. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 40. Метрична книга єврейського товариства про народжених, 1857- 

1859 рр., 149 арк.

1105. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 45. Метрична книга єврейського товариства про шлюби, 1861- 

1862 рр., ЗО арк.

On. 1.
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1106. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 46. Метрична книга єврейського товариства про померлих, 1861- 

1862 рр., 80 арк.

1107. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 47. Метрична книга єврейського товариства про народжених, 1862- 

1865 рр., 221 арк.

1108. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 49. Метрична книга єврейського товариства про померлих, 1862 р., 

76 арк.

1109. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 50. Метрична книга єврейського товариства про народжених, 1863- 

1865 р., 110 арк.

1110. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 51. Метрична книга єврейського товариства про шлюби, 1863-

1864 рр., 38 арк.

1111. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 53. Метрична книга єврейського товариства про шлюби, 1864-

1865 рр., 54 р.

1112. Ф. 113. Херсонський рабин. 1836-1866 рр.

On. 1.

Спр. 55. Метрична книга єврейського товариства про шлюби, 1866- 

1867 рр., 47 арк.

1113. Ф. 124. Бериславський рабин. 1852-1873 рр.

On. 1.



Спр. 36. Метрична книга для запису народжених євреїв м. Берислава, 

1868 р., 28 арк.

1114. Ф. 124. Бериславський рабин. 1852-1873 рр.

On. 1.

Спр. 41. Метрична книга для запису шлюбів євреїв м. Берислава, 1871 р.,

9 арк.

1115. Ф. 191. Херсонська палата цивільного суду. 1799-1868 рр.

On. 1.

Спр. 8. Купчі кріпості на купівлю і продаж домів і землі, 1805 р., 59 арк.

1116. Ф. 191. Херсонська палата цивільного суду. 1799-1868 рр.

On. 1.

Спр. 14. Купчі кріпості на купівлю і продаж будинків, землі й заставні 

свідоцтва, 1807 р., 76 арк.

1117. Ф. 191. Херсонська палата цивільного суду. 1799-1868 рр.

On. 1.

Спр. ЗО. Купчі кріпості на купівлю й продаж домів і землі, 1818 р., 

188 арк.

1118. Ф. 191. Херсонська палата цивільного суду. 1799-1868 рр.

On. 1.

Спр. 32. Купчі кріпості на купівлю й продаж домів і землі, 1818 р., 84 арк.

1119. Ф. 191. Херсонська палата цивільного суду. 1799-1868 рр.

On. 1.

Спр. 33. Купчі кріпості на купівлю й продаж домів і землі, заповіти, 

1818 р., 186 арк.

1120. Ф. 191. Херсонська палата цивільного суду. 1799-1868 рр.

On. 1.

Спр. 36. Купчі кріпості на домобудівництва і землю, 1819 р., 189 арк.

1121. Ф. 191. Херсонська палата цивільного суду. 1799-1868 рр.

On. 1.

Спр. 37. Купчі кріпості на домобудівництва і землю, 1819 р., 175 арк.
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1122. Ф. 191. Херсонська палата цивільного суду. 1799-1868 рр.

On. 1.

Спр. 48. Купчі кріпості на купівлю й продаж домів і землі, 1828 р., 

126 арк.

1123. Ф. 207. Херсонське духовне правління. 1782-1920 рр.

On. 1.

Спр. 1647. Повідомлення Херсонської міської поліції про хрещення 

єврейського хлопця у християнську віру, 1825-1826 рр., 28 арк.

1124. Ф. 300. Херсонська палата державного майна. 1819-1870 рр.

On. 1.

Спр. 149. Про відмову лікарю Кранцу М. у зайнятті вакантної посади 

лікаря у Херсонській палаті державного майна, як єврею, який не має права на 

проживання, 1849-1859 рр., 8 арк.

1125. Ф. Р-2. Херсонський окружний виконавчий комітет. 1923-1930 рр.

On. 1.

Спр. 1422. Звіт окружної комісії у справах нацменшин та анкети 

національних сільрад, 1926 р., 285 арк.

ж  Хма%ьям%(ький

1126. Ф. 226. Подільська казенна палата. 1795-1919 рр.

Он. 80.

Спр. 1168. Єврейський перепис 1875 р. Списки євреїв постійних 

мешканців, іногородніх, тимчасових мешканців та іноземнопідданних у 

м. Вінниці та Вінницькому повіті, 1875 р., 1481 арк.

1127. Ф. 227. Подільське губернське правління. 1796-1919 рр.

On. 1. т. 1.

Спр. 2749. Про євреїв-іноземців, 1836 р., 647 арк.

1128. Ф. 227. Подільське губернське правління. 1796-1919 рр.

Оп. Ід.



Спр. 237. Про розшук євреїв, які приїхали на постійне проживання у 

Подільську губернію з Австрії і не прийняли присягу на підданство Росії, 1841- 

1847 рр., 1690 арк.

1129. Ф. 227. Подільське губернське правління. 1796-1919 рр.

Оп. Ід.

Спр. 304а. Про австрійських вихідців-євреїв, які перебувають у 

Подільській губернії, 1847-1853 рр., 1279 арк.

ИЗО. Ф. 676. Подільський губернський комітет із переселення євреїв. 1852-

1861 рр.

On. 1.

Спр. 20. Листування з Подільською палатою державного майна, 

Подільською казенною палатою про перерахування австрійського вихідця єврея 

Вчителя Сруля Тойвелевича в землероби Балтського повіту, 1853 р., 15 арк.

РОССИЙСКИМ 2<?СуЙЯ%?С#ЯЯСЯЯМЙ и р х м я  Р0ЄМЯ0-.М<%?СК020 ф л с я м ,

2. Сяякя%-/7ся%срй%?2

1131. Ф. 243 Управление главного командира Черноморского Флота и портов 

Чёрного моря, Николаев. 1785-1908 гг.

On. 1.

Д. 16. О поставке купцом Ашером Леви леса и лесоматериалов для 

постройки 50-пушечного фрегата в Херсонском порту, 1786-1792 гг., 193 л.

1132. Ф. 243 Управление главного командира Черноморского Флота и портов 

Чёрного моря, Николаев. 1785-1908 гг.

On. 1.

Д. 48. О выплате денег херсонскому купцу Маркусу за доставку к 

Херсонскому Адмиралтейству из Черных Лесов разных дельных вещей, 1792 г., 

12 л.

1133. Ф. 243 Управление главного командира Черноморского Флота и портов 

Чёрного моря, Николаев. 1785-1908 гг.
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On. 1.

Д. 373. О заключении контракта с коммерции советником Перетцом на 

поставку корабельного леса для постройки 100-пушечных кораблей, 1799- 

1800 гг., 46 л.

1134. Ф. 243 Управление главного командира Черноморского Флота и портов 

Чёрного моря, Николаев. 1785-1908 гг.

On. 1.

Д. 441. О заключении контракта с коммерции советником Перетцом и 

поставке провизии и провианта для флота, 1801-1803 гг., 131 л.

1135. Ф. 243 Управление главного командира Черноморского Флота и портов 

Чёрного моря, Николаев. 1785-1908 гг.

On. 1.

Д. 555. Об учинении опыта херсонским купцом Литманом Левигуровичем 

в открытии водяной коммуникации по рекам Днестру и Бугу, 1804-1806 гг., 

164 л.

РОССИЙСКИЙ ^осуйирсязясяямй И(УЯ<%?ИЯеСКИЙ ярки Я, 2. СЯЯКЯ%-/7СЯ%̂ 9Й%?2

1136. Ф. 16. Отделение мануфактур-экспедиции государственного хозяйства 

МВД. 1796-1847 гг.

On. 1.

Д. 256. Дело об отказе берлинскому лакировальному мастеру Шевалье в 

выдаче пособия для переезда в Россию и заведения лакировальной фабрики, 

1805 г., 13 л.

1137. Ф. 16. Отделение мануфактур-экспедиции государственного хозяйства 

МВД. 1796-1847 гг.

On. 1.

Д. 259. Дело об отказе иностранцам Либеру с сыном в выдаче пособия 

для устройства суконной и Казимировой фабрик в России, 1805 г., 8 л.



1138. Ф. 16. Отделение мануфактур-экспедиции государственного хозяйства 

МВД. 1796-1847 гг.

On. 1.

Д. 262. Дело об отказе иностранцам Салватори и Релю в разрешении 

устройства в России суконных фабрик на счёт казны, 1806 г., 10 л.

1139. Ф. 16. Отделение мануфактур-экспедиции государственного хозяйства 

МВД. 1796-1847 гг.

On. 1.

Д. 269. Дело об отказе в прошении иностранца д-ра Мауера А. С. о 

разрешении приезда в Россию для устройства усовершенствованной 

мыловаренной фабрики на казённый счёт, 1806 г., 17 л.

1140. Ф. 16. Отделение мануфактур-экспедиции государственного хозяйства 

МВД. 1796-1847 гг.

On. 1.

Д. 273. Дело об отказе иностранцу Миллеру Л. в выдаче ссуды для 

переезда в Россию и устройства хлопчатобумажной фабрики, 1808 г., 10 л.

1141. Ф. 18. Департамент мануфактур и внутренней торговли МФ. 1798-1911 гг. 

Оп. 4.

Д. 51. Об иностранцах, принятых в подданство России и записанных в 

купечество по губерниям, 1812 г., 8 л.

1142. Ф. 18. Департамент мануфактур и внутренней торговли МФ. 1798-1911 гг. 

Оп. 4.

Д. 74. Списки иностранцев, вступивших в подданство России, 1807- 

1812 г., 26 л.

1143. Ф. 18. Департамент мануфактур и внутренней торговли МФ. 1798-1911 гг. 

Оп. 4.

Д. 93. Об иностранцах, принятых в подданство России и записанных в 

купечество по губерниям, 1814 г., 24 л.

1144. Ф. 18. Департамент мануфактур и внутренней торговли МФ. 1798-1911 гг. 

Оп. 4.
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Д. 230. По отношению Департамента податей и сборов о доставлении 

мнения на заключение Управляющего Министерством внутренних дел по 

предмету записки присягнувших иностранцев в мещанское и цеховое звание, 

1822-1823 гг., 37 л.

1145. Ф. 18. Департамент мануфактур и внутренней торговли МФ. 1798-1911 гг. 

Оп. 4.

Д. 316. О присягнувших на вечное России подданство иностранцах, 

записавшихся в купечество, мещанское и цеховое сословие по разным 

губерниям, 1825 г., 3 л.

1146. Ф. 18. Департамент мануфактур и внутренней торговли МФ. 1798-1911 гг. 

Оп. 4.

Д. 337. Списки купцов разных губерний за 1826-1827 гг., часть 2, 1826- 

1827 гг., 518 л.

1147. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.

Д. 2784. Относительно наплыва в Одессу иностранных евреев, не 

имеющих разрешения от Правительства на пребывание в России, по заявлению 

еврея Гріншпуна, 1887 г., 8 л.

1148. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.

Д. 2788. По вопросу о высылке за границу иностранных евреев, 

занимающихся торговлею без установленного ст. 128 Уст. Торг. Разрешения, 

1887 г., 7 л.

1149. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.

Д. 3084. Об удовлетворении ходатайства представителя торгового дома 

«М. Нейфельд и Ко» иностранного еврея М. Геймана о разрешении его сыну 

Г. Гейману торговли в России, 1894р., 44 л.

1150. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.
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Д. 3200. Касательно записки австрийских подданных евреев Геклера, 

Пантеса и Ямполера в купечество по г.Одессе, 1866 г., 18 л.

1151. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.

Д. 3310. Дело относительно прав на торговлю иностранных евреев, 1879- 

1885 гг., 120 л.

1152. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.

Д. 3430. Дело по вопросам относительно торговли евреев иностранных 

подданных в г.Одессе, 48 л.

1153. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.

Д. 3440. Дело о разрешении жене молдавского подданного еврейке 

Брайне Янко производить торговлю в г. Николаеве по промысловому 

свидетельству, 1883 г., 16 л.

1154. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.

Д. 3547. О дозволении нидерландскому еврею Громбаху, проживающему 

в Одессе, торговать в России по документам 1 гильдии, 1884-1885 гг., 6 л.

1155. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.

Д. 3549. О дозволении иностранным евреям, находящимся в Одессе, кои 

доселе занимались там торговлей, производить торговлю и в течение 1885 года 

без особого на то разрешения, 1884-1885 гг., 24 л.

1156. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.

Д. 3551 О дозволении вдове прусского подданного еврея Вульфа 

Липштейна производить торговлю в России с выборкою документов 1-й 

гильдии в м. Луге, 1884-1890 гг., 56 л.

1157. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.
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O n.4.

Д. 3553 О разрешении австрийскому подданному Хигеру производить 

торговлю в Одессе, 1884 г., 4 л.

1158. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.

Д. 3554. О дозволении австрийскому подданному Вениамину Ронигеру, 

содержащему в Одессе фабрики для выделки пуговиц, продолжать там 

торговлю по документам 1 гильдии, 1884-1887 гг., 58 л.

1159. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.

Д. 3578. Дело о дозволении австрийскому подданному Абраму Вейсману 

производить торговлю в России по документам 1 гильдии, 1885-1888 гг., 21 л.

1160. Ф. 20. Департамент торговли и мануфактур МФ. 1808-1918 гг.

Оп. 4.

Д. 3585. О разрешении австрийским евреям Гольдштерну и Левенгеру 

производить торговлю в Одессе, 1885 г., 13 л.

1161. Ф. 560. Общая канцелярия министра финансов. 1802-1918 гг.

On. 1.

Д. 1138. Дело о еврейских колониях в Херсонской губернии, 1841 г., 6 л.

1162. Ф. 560. Общая канцелярия министра финансов. 1802-1918 гг.

Оп. 6.

Д. 338. О запрещении выходящим из заграницы евреям постоянного 

водворения в России, 1824 г., 7 л.

1163. Ф. 573. Департамент окладных сборов МФ. 1791-1920 гг.

Оп. 6.

Д. 7415. По представлению Херсонской казенной палаты по жалобе 

турецкоподданного бывшего измаильского еврея Мошки Мордкова Файнгольда 

на Казенную палату, отменившую постановление свое о причислении его к 

херсонским мещанам, как не значащегося в числе 30 семейств измаильских



евреев, коих МВД разрешено было принять в 1863 году в русское подданство, 

1890-1892 гг., 11л.

1164. Ф. 573. Департамент окладных сборов МФ. 1791-1920 гг.

Ош 6.

Д. 7419. По представлению Херсонской казенной палаты по жалобе 

поверенного бывшего измаильского еврея, румынского поданного Якова 

Моисеева Волынского, частного поверенного Самуила Кауфмана на Казенную 

Палату за исключение его доверителя с семейством из числа Вознесенских 

мещан как иностранного поданного, 1890-1896 гг., 28 л.

1165. Ф. 573. Департамент окладных сборов МФ. 1791-1920 гг.

Оп. 6.

Д. 7482. По отношению Херсонского губернатора о неправильном 

причислении Херсонской казенной палатой в херсонские мещане 

проживавшего до прописки по паспорту австрийского подданного еврея 

Дувида-Аншеля Тандейтера (он же Кац) без увольнительного свидетельства, а 

лишь по свидетельству почетных жителей-евреев г. Дубно, 1892-1893 гг., 15 л.

1166. Ф. 573. Департамент окладных сборов МФ. 1791-1920 гг.

Оп. 6.

Д. 7508. По отношению Министерства внутренних дел о неправильном 

причислении Херсонской казенной палатой в 1888 году принадлежащих к 

румынскому подданству евреев: Бенциона, Абрама, Шмая, Лейбы, Шабса и 

Мордки Лебединских с семейством в мещане г.Херсона, 1892-1893 гг., 5 л.

1167. Ф. 821. Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД. 

1218-1917 гг.

Оп. 8.

Д. 31. По прошению австрийских и турецких подданных евреев, 

проживающих в Одессе, об оставлении молитвенного дома свободным для 

совершения богослужения, 1864 г., 7 л.

1168. Ф. 821. Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД. 

1218-1917 гг.
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Д. 102. О принятии мер к прекращению вывоза в Турцию женщин для 

продажи их в дома терпимости, 1872-1875 гг., 50 л.

1169. Ф. 821. Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД. 

1218-1917 гг.

Оп. 9.

Д. 151. Труды Херсонской губернской Комиссии по еврейскому вопросу, 

бывшей в 1881 году, 1881-1884 гг., 673 л.

1170. Ф. 1149. Департамент законов Государственного Совета. 1812-1906 гг.

On. 1. 1826 г.

Д. 3. Дело о том, могут ли выходящие из заграницы евреи и христиане 

одного происхождения и вероисповедания с обывателями пограничных 

губерний пользоваться льготою, дарованной иностранцам Манифестом 1763 

года, 1825-1827 гг., 16 л.

1171. Ф. 1150. Департамент военных дел Государственного Совета. 1810- 

1854 гг.

Оп. 3. 1844 г.

Д. 2. О денежной претензии к казне купца Маркуса Розенберга за 

перевозку в 1831 году госпитальных вещей, 1844 г., 251 л.

1172. Ф. 1269. Еврейский комитет. 1840-1865 гг.

On. 1.

Д. 56. О дозволении возвратиться в подданство России еврейкам, бывшим 

в замужестве за иностранными евреями, 1858 г., 21 л.

1173. Ф. 1269. Еврейский комитет. 1840-1865 гг.

On. 1.

Д. 60. Дело о разрешении известным иностранным евреям приезда и 

пребывания в России и о предоставлении русским купцам 1 гильдии из евреев 

права торговли во внутренних губерниях, 1856-1858 рр. 79 л.

1174. Ф. 1269. Еврейский комитет. 1840-1865 гг.

On. 1.

On. 9.



Д. 78. О дозволении выдавать евреям паспорта на отъезд за границу 

морем, 1858 г., 7 л.

1175. Ф. 1269. Еврейский комитет. 1840-1865 гг.

On. 1.

Д. 90. По вопросу, могут ли иностранные евреи, получившие в России 

звание доктора или лекаря, заниматься вольною практикой в местах 

постоянного жительства, 1860 г., 4 л.

1176. Ф. 1269. Еврейский комитет. 1840-1865 гг.

On. 1.

Д. 109. О дозволении дальнейшего пребывания в Одессе иностранным 

евреям, которые представят доказательства своей благонадежности, 1861 г., 

10 л.

1177. Ф. 1269. Еврейский комитет. 1840-1865 гг.

On. 1.

Д. 121. Дело о дозволении евреям вообще иностранным подданным 

водворяться и производить торговлю в России, 1863 г., 21 л.

1178. Ф. 1269. Еврейский комитет. 1840-1865 гг.

On. 1.

Д. 149. Журнал Еврейского Комитета об устройстве евреев, 1858-1859 гг.,

39 л.

1179. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Он. 93.

Д. 54. О принятии в подданство России иностранцев по Одесскому 

градоначальству, 1888 г., 84 л.

1180. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Он. 93.

Д. 295. О принятии в подданство России австрийского подданного 

Эдмунда Прейсмана, 1888 г., 5 л.

1181. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Он. 95.
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Д. 245. О принятии в подданство России австрийского подданного Оскара 

Штейнгауза, 1895-1896 гг., 12 л.

1182. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Он. 95.

Д. 1490. О принятии в подданство России австрийского подданного 

Абрама Гольдштерна, 1895-1898 гг., 13 л.

1183. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Оп. 95.

Д. 1572. О принятии в подданство России еврея Израиля Бегагона 

Аронзона, 1895-1896 гг., 10 л.

1184. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Оп. 95.

Д. 3553. О принятии в подданство России Хаима Швальбе, 1896-1897 гг., 

8 л.

1185. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Оп. 95.

Д. 3562. О принятии в подданство России германского подданного 

Савелия Гальперина, 1896-1899 гг., 8 л.

1186. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Оп. 96.

Д. 45. О принятии в подданство России австрийского подданного еврея 

Беньямина Ронигера, 1897 г., 2 л.

1187. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Оп. 96.

Д. 1010. О принятии в подданство России баденских подданных Леона и 

Кал мана Беллинг, 1897 г., 5 л.

1188. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Оп. 96.

Д. 1537. О принятии в подданство России австрийского подданного еврея 

Александра Шапиро, 1897-1898 гг., 2 л.
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1189. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

On. 100.

Д. 751. О принятии в подданство России австрийского подданного 

Стефана Пшеворскера, 1902 г., 9 л.

1190. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Оп. 100.

Д. 2358. О принятии в подданство России германского подданного Вилли 

Бейля, 1902-1903 гг., б л.

1191. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Оп. 103.

Д. 575. О принятии в подданство России американского гражданина 

Вильгельма Коссодо, 1906 г., 8 л.

1192. Ф. 1284. Департамент Общих дел МВД. 1801-1918 гг.

Оп. 103.

Д. 901. О признании российским подданным американского подданного 

Вильгельма Коссодо, 1905 г., 4 л.

1193. Ф. 1286. Департамент Полиции исполнительной МВД. 1802-1905 гг.

Оп. 4. 1828 р.

Д. 912. О евреях австрийских и турецкоподданных, жительствующих в 

Одессе, и о иностранных евреях, принявших присягу на подданство России, 

1828-1837 гг., 290 л.

1194. Ф. 1286. Департамент Полиции исполнительной МВД. 1802-1905 гг.

Оп. 5. 1831р.

Д. 812. По предложениям г. Министра внутренних дел о евреях 

иностранных и Царства Польского, желающих поступить в подданство России, 

1828-1831 гг., 51 л.

1195. Ф. 1286. Департамент Полиции исполнительной МВД. 1802-1905 гг.

Оп. 8. 1843 р.

Д. 415. Дело по прошению проживающих в г.Кишиневе иностранных 

евреев о принятии их в российское подданство, 1843-1844 г., 24 л.
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1196. Ф. 1286. Департамент Полиции исполнительной МВД. 1802-1905 гг.

On 24.

Д. 502. По отношению Новороссийского и Бессарабского генерал- 

губернатора о высылке за границу 150 измаильских евреев, 1863-1867 гг., 7 л.

1197. Ф. 1286. Департамент Полиции исполнительной МВД. 1802-1905 гг.

Оп. 54.

Д. 10. Ведомости о выезжавших из России и приезжавших из-за границы, 

1803-1804 гг., 297 л.

1198. Ф. 1286. Департамент Полиции исполнительной МВД. 1802-1905 гг.

Оп. 54.

Д. 39. Дело по представлению Херсонского и Одесского военных 

губернаторов об освобождении от крепостных работ и отправке на поселение в 

Новороссийский край иностранных подданных, арестованных за просрочку 

видов на жительство, 1806 г., 15 л.

1199. Ф. 1286. Департамент Полиции исполнительной МВД. 1802-1905 гг.

Оп. 54.

Д. 62. Переписка с Управляющим МИД по ноте австрийского посла, 

заявившего об ущемлении права австрийских подданных евреев, занимавшихся 

торговлей в России, 1807 г., 15 л.

1200. Ф. 1286. Департамент Полиции исполнительной МВД. 1802-1905 гг.

Оп. 54.

Д. 63. По представлениям Херсонского военного губернатора об 

освобождении из крепостей иностранных подданных, арестованных за 

бродяжничество, 1807-1811 гг., 105 л.

1201. Ф. 1286. Департамент Полиции исполнительной МВД. 1802-1905 гг.

Оп. 54.

Д. 65. Циркулярные предписания МВД и переписка с губернаторами о 

правилах выдачи паспортов иностранным подданным на въезд в Россию, 1807- 

1811гг., 195 л.

1202. Ф. 1286. Департамент Полиции исполнительной МВД. 1802-1905 гг.
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On 54.

Д. 84. Переписка с Правителем Белостокской области, Подольским и 

Волынским губернаторами по вопросу о переходе русской границы 

австрийскими подданными, спасавшимися от военных действий между 

Францией и Австрией, 1809-1810 гг., 246 л.

1203. Ф. 1286. Департамент Полиции исполнительной МВД. 1802-1905 гг.

Оп. 54.

Д. 102. Дело по представлению Херсонского гражданского губернатора о 

необходимости наведения справок о переселенцах из-за границы с целью 

выявления беглых крепостных, возвращающихся в Россию под видом 

переселенцев, 1810 г., 26 л.

1204. Ф. 1343. Третий Департамент Сената. 1676-1919 гг.

Оп. 25.

Д. 5641. Дело о дворянстве Моргулиес, 1886 г., 3 л.

1205. Ф. 1343. Третий Департамент Сената. 1676-1919 гг.

Оп. 25.

Д. 5642. Дело о дворянстве Моргулиес, 1892 г., 33 л.

1206. Ф. 1374. Канцелярия генерал-прокурора Сената. 1794-1802 гг.

Оп. 4.

Д. 27. Дело по письмам Херсонского коменданта Овдулина о евреях, 

желающих вступить в подданство России, и об исходатайствовании ему 

награждения, 1801 г., 6 л.

1207. Ф. 1412. Канцелярия Е.И.В. по принятию прошений, принесенных на 

Высочайшее имя. 1860-1920 гг.

Оп. 42.

Д. 302. Кестенбаума Юлиуса, австрийскоподданного еврея, о разрешении 

проживать в г. Одессе, 1905-1906 гг., 8 л.

1208. Ф. 1412. Канцелярия Е.И.В. по принятию прошений, принесенных на 

Высочайшее имя. 1860-1920 гг.

Оп. 42.



Д. 638. Кон Мозес, еврей австрийского подданства, о разрешении ему 

проживать вместе с семейством в г.Одессе, 1906 г., 8 л.
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ДОДАТКИ

Додаток А

7<яблмцяХ7

Чисельність іноземнопідданих євреїв, які проживали в Одесі у першій

половині XIX ст.

РІК
Чисельність 
усіх євреїв 
Одеси, осіб

Євреї-іноземці Питома вага 
іноземців, %Сімей Усього

осіб
3 них 

чоловіків
3 них 
жінок

1816 3000 270 803 520 283 27
1824 4000 571 1385 877 508 35
1831 7906 1349 3865 2196 1669 49
1844 12 000 663 2417 1274 1143 20

Таблицю створено на підставі статистичного опрацювання поіменних 

списків євреїв-іноземців (розд. 3), складених переважно за архівними 

документами ДАОО та ДАХО [206; 565; 576; 585; 586; 619-693; 716-723; 725- 

731; 736-738; 740; 742; 747-749; 753; 754; 756; 758-765; 767-769; 771; 772; 774- 

787; 790; 792-801; 803; 809; 811-813; 815; 818; 820-822; 824; 826-832; 837-839; 

841; 843-847; 855-873; 876; 879; 884-897; 899-901; 904-910; 912-915; 918; 919; 

923-925; 943; 971-985; 999; 1000; 1076; 1082; 1095; 1096; 1098].
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Д о д а т о к  Б

Зміна кількості записів з іноземнопідданими євреями в метричних книгах 

Одеси, Єлисаветграда та Миколаєва

я
*3 ^  
-а ^ ж Ж ,

§  ^ ж Ж  Жж Ж  Ж  <_ _ ж Ж  Ж  Ж . _ _
1846 1847 1853 1867 1875 1876 1877 1879 1881 1882 1883 1888 1890 1892 1897 1899 19011905

Роки

Рис. Б.1. Кількість євреїв-іноземців у метричних книгах одеського

рабинату^

Діаграму побудовано на основі книг Одеського похоронного братства за 

1853 і 1867 рр. та метричних книг про народження євреїв, що зберігаються у 

ДАОО [899; 927; 999-1040].

^ За 1853 і 1867 р. наведено дані про смерть, за інші роки -  про народження.
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Д о д а т о к  Б  (п р одов ж ен н я )

1831 1854 1858 1862 1865 1870 1874 1875 1879 1880 1883 1886 1892

Роки

Рис. Б.2. Кількість євреїв-іноземців у метричних книгах синагоги

Єлисаветграда

Діаграму побудовано на основі архівних документів ДАКірО [371-380;

384].
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Л 40

3  зо  
.5
К  20 я  ]н !!.!! і і Ж я  -  -  - ____________

1873 1874 1877 1878 1880 1883 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1895

Роки

Рис. Б.З. Кількість євреїв-іноземців у метричних книгах синагоги

Миколаєва

Діаграму побудовано на основі архівних документів ДАМО [523-559].
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Д о д а т о к  В

Зміна кількості євреїв-іноземців у Миколаєві з 1850 по 1890 рр.

Рис. В.1. Зміна кількості євреїв-іноземців у Миколаєві з 1850 по 1890 рр.

Графік побудований на підставі статистичного опрацювання поіменних 

відомостей про євреїв-іноземців, зібраних за документами ДАМО та ДАОО 

[399; 401; 403; 404; 408-410; 414-416; 418-421; 423-428; 429, арк. 5-5 зв.; 431; 

435-437; 439; 440; 442; 446-454; 456; 460-463; 465; 467; 470; 471, арк. 9-13; 494- 

498; 501; 523-559; 932, арк. 622-651].
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Д о д а т о к  Г

7Ьйлм%яЛ7

Кількість сімей євреїв-іноземців у повітах Херсонської губернії 

(без Одеси і Миколаєва) в 1881 р.

Повіт Повітові
міста

Заштатні
міста

Повіт без 
міст

Повіт у 
цілому

Херсонський 79 б 15 100
Олександрійський 4 1 11 16
Ананьївський 32 - 145 177

Єлисаветградський 65 45 49 159
Одеський - 40 171 211

Т ираспольський 124 77 110 311

Всього 304 169 501 974

Складено на основі статистичного опрацювання рапортів поліцмейстерів, 

що зберігаються у ДАОО [932].
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Походження іноземців, які мешкали у Херсонській губернії

Д о д а т о к  Д

я Австрійська імперія

я Баварське королівство

я Іспанська імперія

я Князівства Молдавії і 
Валахії

* Османська імперія

я Прусське королівство 

"Франція

* Царство Польське

Рис. Д.1. Розподіл євреїв-іноземців за підданством в Одесі першої половини

XIX ст.

Діаграму створено на підставі статистичного опрацювання поіменних 

списків євреїв-іноземців (розд. 3), складених за архівними документами ДАОО 

[206; 565; 576; 585; 586; 619-693; 716-723; 725-731; 736-738; 740; 742; 747-749; 

753; 754; 756; 758-765; 767-769; 771; 772; 774-787; 790; 792; 793; 795; 796; 798- 

803; 809; 811-813; 815; 818; 820; 824; 826; 828; 829; 831; 839; 841; 855-873; 876; 

879; 897; 900; 904; 906-910; 912-915; 943; 972-976; 981-985; 999; 1000; 1076; 

1082].
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38%

10%

* Австрійська імперія

я Велика Британія

я Вюртемберзьке 
королівство

я Іспанська імперія 

яіталія

я Османська імперія 

я Прусське королівство 

я Франція 

Швейцарія

Рис. Д.2. Розподіл за підданством іноземців всіх віросповідань, які 

мешкали в Одесі в 1826 р.

Діаграму складено на основі офіційних даних про кількість іноземців у 

Одесі в 1826 р., що зберігаються у ДАОО [713, арк. 9].
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Д о д а т о к  Д  (п р одов ж ен н я )

Рис. Д.З. Розподіл за підданством євреїв-іноземців, які проживали в 1881 р. 

в Херсонській губернії (без Одеси і Миколаєва)

Діаграму складено на основі статистичного опрацювання рапортів 

поліцмейстерів, що зберігаються у ДАОО [932].
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Д о д а т о к  Д  (п р одов ж ен н я )

Повіти

я Королівство Румунія * Османська імперія Австро-Угорська імперія "Греція "Інші країни

Рис. Д.4. Розподіл за підданством євреїв-іноземців у повітах Херсонської 

губернії (без Одеси і Миколаєва) в 1881 р.

Гістограму складено на основі статистичного опрацювання рапортів 

поліцмейстерів, що зберігаються у ДАОО [932].
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Д о д а т о к  Д  (п р одов ж ен н я )

Рис. Д.5. Розподіл за підданством євреїв-іноземців у Одесі в 1881 р.

Складено на основі статистичного опрацювання відомостей одеського 

поліцмейстера, що зберігаються у ДАОО [932].
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Д о д а т о к  Д  (п р одов ж ен н я )

Рис. Д.6. Розподіл за підданством євреїв-іноземців, що проживали в 

Миколаєві в 1860-х -  1880-х рр.

Складено на підставі статистичного опрацювання поіменних відомостей 

про євреїв-іноземців, зібраних за документами ДАМО та ДАОО [399; 401; 403; 

404; 408-410; 414-416; 418-421; 423-428; 429, арк. 5-5 зв.; 431; 435-437; 439; 440; 

442; 446-454; 456; 460-463; 465; 467; 470; 471, арк. 9-13; 494-498; 501; 523-559; 

932, арк. 622-651].
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51; 1% я Австро-Угорська імперія

я  Греція

я Королівство Румунія

я Німецька імперія

я Османська імперія

я Інші країни (Болгарія, Велика 
Британія, Голландія, Італія, 
Сербія, США, Франція, 
Швейцарія, Швеція)

Рис. Д.7. Розподіл за підданством євреїв-іноземців Херсонської губернії 

(з урахуванням Одеси і Миколаєва) у 1881 р.

Діаграму побудовано на підставі статистичного опрацювання поіменних 

відомостей про євреїв-іноземців, зібраних за документами ДАМО та ДАОО 

[399; 401; 403; 404; 408-410; 414-416; 418-421; 423-428; 429, арк. 5-5 зв.; 431; 

435-437; 439; 440; 442; 446-454; 456; 460-463; 465; 467; 470; 471, арк. 9-13; 494- 

498; 501; 523-559; 932, арк. 622-651].
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Д о д а т о к  Е

Показники чисельності й розмірів капіталу різних груп купців-євреїв 
Одеси в першій половині XIX ст.

F. 7

Зіставлення чисельності й розмірів капіталу всіх одеських купців-євреїв 

з іноземними вихідцями-євреями в окремі роки першої половини XIX ст.

Показники Чисельність купців, осіб Оголо
шений

капітал,
руб.

Роки

Групи євреїв
1-а

гільдія
2-а

гільдія
3-я

гільдія Всього

Всі євреї 7 4 29 40 662000

1809 Іноземні вихідці 2 2 10 14 220000
Питома вага іноземних 
вихідців, % 29 50 34 35 31

Всі євреї 17 4 38 59 1234000

Іноземні вихідці 4 - 19 23 352000

1822 в т.ч. іноземнопіддані 3 - 7 10 206000
в т.ч. ті, хто прийняв 
російське підданство 1 - 12 13 146000

Питома вага іноземних 
вихідців, % 24 - 50 39 29

Всі євреї 15 5 70 90 1410000

Іноземні вихідці 8 2 43 53 784000

1832 в т. ч. іноземнопіддані 7 - 23 зо 534000
в т. ч. ті, хто прийняв 
російське підданство 1 2 20 23 250000

Питома вага іноземних 
вихідців, % 53 40 61 59 56

Всі євреї 22 11 98 131 2104000

Іноземні вихідці 9 5 57 71 1006000

1834 в т.ч. іноземнопіддані 9 1 18 28 614000
в т.ч. ті, хто прийняв 
російське підданство - 4 39 43 392000

Питома вага іноземних 
вихідців, % 41 45 58 54 48
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Лроб)о&исбння ?иабли%: F. 7

Показники Чисельність купців, осіб Оголо
шений

капітал,
руб.

Роки
Групи євреїв

1-а
гільдія

2-а
гільдія

3-я
гільдія Всього

Всі євреї 12 6 154 172 1952000

Іноземні вихідці 2 1 92 93 856000

1838 в т.ч. іноземнопіддані 1 - 38 39 354000
в т.ч. ті, хто прийняв 
російське підданство 1 1 54 55 502000

Питома вага іноземних 
вихідців, % 17 17 60 55 44

Всі євреї 7 9 203 219 646200

Іноземні вихідці - 3 102 105 262800

1841 в т.ч. іноземнопіддані - - 10 10 24000
в т.ч. ті, хто прийняв 
російське підданство - 3 92 95 238800

Питома вага іноземних 
вихідців, % - 33 45 43 41

Всі євреї 7 16 245 270 789000

Іноземні вихідці 1 8 125 180 363000

1845 в т.ч. іноземнопіддані - - 32 32 76800
в т.ч. ті, хто прийняв 
російське підданство 1 8 94 149 288600

Питома вага іноземних 
вихідців, % 14 50 51 67 46

Всі євреї 8 18 331 357 1022400

Іноземні вихідці - 9 179 188 483600

1847 в т.ч. іноземнопіддані - 1 5 6 18000
в т.ч. ті, хто прийняв 
російське підданство - 8 174 182 465600

Питома вага іноземних 
вихідців, % - 50 54 53 47

Всі євреї 9 13 424 446 1230600

Іноземні вихідці - 8 198 206 523200

1849 в т.ч. іноземнопіддані - 1 7 8 22800
в т.ч. ті, хто прийняв 
російське підданство - 7 190 197 498000

Питома вага іноземних 
вихідців, % - 62 47 46 43
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77ро<)об.жеммя яздйлм%; 7

Показники Чисельність купців, осіб Оголо
шений

капітал,
руб.

Роки
Групи євреїв

1-а
гільдія

2-а
гільдія

3-я
гільдія Всього

Всі євреї 4 16 342 363 976800

1856 Іноземні вихідці 2 11 155 167 468000
Питома вага іноземних 
вихідців, % 50 69 45 46 48

Таблицю складено на основі відомостей про оголошені капітали, що 

зберігаються у ДАОО. Враховано як купців-євреїв, що значилися в одеському 

купецтві постійно, так і тих, хто отримував тимчасові права на торгівлю, 

оголосивши гільдійський капітал на окремий зазначений рік (оскільки саме в 

числі останніх були іноземні купці) [723; 735; 736; 751; 801; 807; 814; 826; 832; 

835; 842; 849; 852].
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Д о д а т о к  Е (п р одов ж ен н я )

1400000

1200000

1000000

а-
S 800000

600000*ЕяК 400000

200000

1809 1822 1832 1834 1838

Роки
1841 1845 1847 1849

' Вихідці з російських губерній я Іноземні вихідці

Рис. Е.1. Зіставлення капіталів \  оголошених євреями-вихідцями з 

російських губерній і євреями іноземного походження в окремі роки 

першої половини XIX ст. в Одесі

Діаграму складено на основі відомостей про оголошені капітали, що 

зберігаються у ДДОО [723; 736; 751; 755; 801; 807; 814; 826; 832; 835; 842; 849; 

852].

^3 1840 р. капітал оголошувався у срібних рублях, тому суми гільдійських капіталів у 
числовому виразі зменшилися відповідно встановленому курсу (1 срібний руб.= 3,5 руб.) 
[17].
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1809 1822 1823 1832 ^  1834 1838 1841 1845 1848Роки

я 1-а гільдія н 2-а гільдія я 3-я гільдія

Рис. Е.2. Зростання кількості купців-євреїв іноземного походження за 

гільдіями в Одесі у першій половині XIX ст.

Діаграму складено на основі відомостей про оголошені капітали, що 

зберігаються у ДАОО [723; 736; 751; 755; 801; 807; 814; 826; 832; 835; 842; 850].
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Професійний склад різних груп населення в Херсонській губернії у XIX ст.

Рис. Ж.1. Професійний склад євреїв-іноземців Одеси у першій половині

XIX ст.

Діаграму створено на підставі статистичного опрацювання поіменних 

списків євреїв-іноземців (розд. 3), складених за архівними документами ДАОО, 

щорічним виданням «Новороссийский адрес-календарь», газетами «Одесский 

вестник» і «Коммерческая газета» [68; 96-111; 136; 206; 214; 217; 218; 220-222; 

228-229; 241; 243; 565; 575; 576; 581; 585; 586; 711; 717-723; 725-731; 733-738; 

740; 742; 745-749; 751-756; 758-772; 776; 784; 789; 790; 792; 793; 795; 796; 798- 

804; 807; 808; 810; 814; 815; 818; 820; 823-829; 826-832; 831-833; 835-873; 876; 

879; 884-897; 900; 901; 904; 907-910; 912-915; 918; 919; 923-925; 943; 944; 956; 

972-974; 979; 981-983; 1081].
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Рис. Ж.2. Професійний склад євреїв-іноземців Овідіополя у 1830 р.

Діаграму побудовано на підставі статистичного опрацювання поіменних 

списків євреїв-іноземців (розд. 3), складених за документами ДАОО [720; 857; 

858; 862; 867; 872].
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Неєвреї Неевреї-іноземці Євреї Євреї-іноземці
російськопіддані російськопіддані

и Торговці 
я Ремісники

я Власники заводів і фабрик (крім винокуренних) 
я Робітники заводів
* Робітники та службовці вино-горілчаних заводів та питійних закладів
* Чорнороби, поденники 
я Вільні професії

Рис. Ж.З. Професійний склад різних груп населення Одеси у 1881 р.

Діаграму побудовано на основі матеріалів Комісії з єврейського питання, 

що зберігаються у ДАОО [604, арк. 215-240 зв ].



Д одаток  Ж  (продовж ення)

7ябяи%яЖ 7

Професійний склад населення Одеси у 1881 р.

населення Неєвреї Євреї

дані Іноземці Разом Р ..ій .ь к ..ід - [нозсмці Разом

Професійні
Кіль- Кіль- Кіль- Кіль- Кіль-

^ 1 %
Кіль-

Торговці М И 5,17 899 18,25 4312 6,07 8014 36,09 2209 42,93 10223 37,38

^HOKVpjHHxf
41 0,06 42 0,86 83 0,12 52 0,23 5 0,10 57 0,21

Ремісники 7162 10,84 1336 27,12 8498 11,97 4109 18,51 1062 20,64 Я Л 18,91
Робітники заводів 2451 3,71 472 9,58 2923 4,12 305 1,37 94 1,83 399 1,46

горілчаних заводів 1299 1,97 170 3,45 1469 2,07 619 2,79 67 1,30 686 2,51

51219 77,51 1936 39,30 53155 74,86 8725 39,30 1674 32,54 10399 38,02

Вільні професії 492 0,74 71 1,44 563 0,79 379 1,71 34 0,66 413 1,51
Разом 66077 - 4926 - 71003 - 22203 - 5145 - 27348 -

390



Д одаток  Ж  (продовж ення)

Розподіл різних груп населення Одеси за видами занять у 1881 р.

7яблм%яЖ2

Несвреї Євреї

дані Іноземці Разом дані Іноземці Разом

Кіль- Кіль- Кіль- Кіль- Кіль- Кіль-

Купці 1-Й ГІЛЬДІЇ 41 0,06 20 0,41 98 0,09 57 0,25 6 0,12 63 0,23

Купці 2-й гільдії 191 0,29 34 0,69 225 0,32 283 1,25 27 0,52 310 1,12

284 0,43 108 2,19 392 0,55 214 0,95 61 1,18 275 0,99

п р и к ^ к ^ ^ ' ^ 2692 4607 702 14,25 3394 4,78 5610 24,85 1725 33,37 7335 26,44

банкірськ^контор 1 0,00 1 0,02 2 0,00 9 0,04 1 0,02 10 0,04

Власники ощадних 1 0,00 - - 1 0,00 2 0,01 - - 2 0,01

Лихварі 5 0,01 2 0,04 7 0,01 45 0,20 4 0,08 49 0,18

Міняйли - - - - - - 35 0,16 6 0,12 41 0,15

Маклери 58 0,09 8 0,16 66 0,09 311 1,38 107 2,07 418 1,51

Фактори 75 0,11 25 0,51 100 0,14 813 3,60 203 3,93 1016 3,66

fn— икн) 67 0,10 - - 67 0,09 646 2,86 70 1,35 716 2,58



Лро&жж'ення /ияблт% Ж  2
^ Г р у п и  населення Неєвреї Євреї

Р ., ій .ь у .ід - [ноземці Разом дані їноземці Разом

Кіль- Кіль- Кіль- Кіль- Кіль- Кіль-

^ин^рн^х)
41 0,06 42 0,85 83 0,12 52 0,23 5 0,10 57 0,21

їиноку^них заводів 1 0,00 - - 1 0,00 6 0,03 - - 6 0,02

Вл^никаг.р,лчаних 2 0,00 1 0,02 3 0,00 3 0,01 - - 3 0,01

Власники підвалів 7 0,01 4 0,08 11 0,02 27 0,12 7 0,14 34 0,12

Власники трактирів 181 0,27 44 0,89 225 0,32 130 0,58 14 0,27 144 0,52

бу̂ икіГ 81 0,12 21 0,43 102 0,14 155 0,69 2 0,04 157 0,57

Власники пивних 45 0,07 9 0,18 54 0,08 41 0,18 - - 41 0,15

горілчаних заводів та 1299 1,97 170 3,45 1469 2,07 619 2,74 67 1,30 686 2,47

Робітники заводів 2451 3,71 472 9,58 2923 4,12 305 1,35 94 1,82 399 1,44

Ремісники 7162 10,84 1336 27,12 8498 11,97 4109 18,20 1062 20,55 Я Л 18,64

n J Z f f 51219 77,51 1936 39,30 53155 74,86 8725 38,65 1674 32,39 10399 37,48

Лікарі 73 0,11 14 0,28 87 0,12 53 0,23 4 0,08 57 0,21

Ветеринари 1 0,00 - - 1 0,00 2 0,01 - - 2 0,01



Неєвреї Євреї

дані Іноземці Разом дані Іноземці Разом

Кіль- Кіль- Кіль- Кіль- Кіль- Кіль-

Провізори 14 0,02 - - 14 0,02 21 0,09 - - 21 0,08
Аптекарі, помічники 37 0,06 - - 37 0,05 81 0,36 1 0,02 82 0,30

Дантисти б 0,01 1 0,02 7 0,01 14 0,06 6 0,12 20 0,07

Акушери 64 0,10 4 0,08 68 0,10 44 0,19 - - 46 0,16

Мозольні оператори - - - - - - 1 0,00 - - 1 0,00

Фельдшери 38 0,06 4 0,08 42 0,06 25 0,11 3 0,06 28 0,10

Літератори 15 0,02 - - 15 0,02 13 0,06 - - 13 0,05

Техніки й інженери 76 0,12 24 0,49 100 0,14 6 0,03 - - 6 0,02
Ху— и т , 51 0,08 14 0,28 65 0,09 12 0,05 18 0,35 зо 0,11

П рис^ктп..,реній 37 0,06 - - 37 0,05 25 0,11 - - 25 0,09

Приватні повірені 32 0,05 10 0,20 42 0,06 51 0,23 2 0,04 53 0,19

Присяжні стряпчі 40 0,06 - - 40 0,06 24 0,11 - - 24 0,09

Нотаріуси 8 0,01 - - 8 0,01 7 0,03 - - 7 0,03

Разом 66077 - 4926 - 71040 - 22203 - 5145 - 27348 -
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Д о д а т о к  Ж  (п р одов ж ен н я )

71иблм%яЖЗ

Розподіл євреїв Миколаєва за видами занять у 1874 р.

Види занять Російсько-
піддані

Питома 
вага, % Іноземці Питома 

вага, %
Торговці 571 39,1 79 32,8

Бухгалтери і прикажчики 85 5,8 13 5,4

Маклери, фактори 61 4,2 5 2,1

Підрядники 7 0,5 - -
Агенти і комісіонери 6 0,4 1 0,4

Ремісники і робітники заводів 467 31,9 69 28,6

Чорнороби і поденники 112 7,7 43 17,8

Вільні професії 32 2,2 17 7,1
Власники фабрик 8 0,5 - -

Вчителі й меламеди 39 2,7 6 2,5

Служителі релігійного культу 7 0,5 3 1,2
Хлібороби 17 С2 1 0,4

Інше 20 1,4 3 1,2
Без занять зо 2,1 1 0,4

Разом 1462 - 241 -

Таблицю складено на підставі статистичного опрацювання поіменних 

відомостей про євреїв-іноземців, зібраних за документами ДАМО та ДАОО 

[399; 401; 403; 404; 408-410; 414-416; 418-421; 423-428; 429, арк. 5-5 зв.; 431; 

435-437; 439; 440; 442; 446-454; 456; 460-463; 465; 467; 470; 471, арк. 9-13; 494- 

498; 501; 523-559; 932, арк. 622-651].
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71иблм%яЖ4

Розподіл євреїв Миколаєва за видами занять у 1881 р.

Види занять Російсько-
піддані

Питома 
вага, % Іноземці Питома 

вага, %
Торговці
(включаючи бухгалтерів, 
прикажчиків, маклерів тощо)

744 47,36 88 35,06

Ремісники 438 27,88 74 29,48

Чорнороби і поденники 231 14,70 68 27,09

Вільні професії 40 2,55 12 4,78

Власники фабрик 10 0,64 1 0,40

Вчителі і меламеди 27 1,72 2 0,80

Служителі релігійного культу 8 0,51 1 0,40

Хлібороби 2 0,13 1 0,40

Інші 20 1,27 3 1,20

Без певних занять 51 3,25 1 0,40
Всього 1571 - 251 -

Таблицю складено на підставі статистичного опрацювання поіменних 

відомостей про євреїв-іноземців, зібраних за документами ДАМО та ДАОО 

[399; 401; 403; 404; 408-410; 414-416; 418-421; 423-428; 429, арк. 5-5 зв.; 431; 

435-437; 439; 440; 442; 446-454; 456; 460-463; 465; 467; 470; 471, арк. 9-13; 494- 

498; 501; 523-559; 932, арк. 622-651].
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Одеса Миколаїв Херсон

я Торгівля я Ремісництво я Чорні й поденні роботи я Вільні професії

Рис. Ж.4. Порівняння професійного складу євреїв-іноземців Одеси, 
Миколаєва і Херсона у 1881 р.

Діаграму побудовано на підставі статистичного опрацювання поіменних 

відомостей про євреїв-іноземців, зібраних за документами ДАМО та ДАОО 

[399; 401; 403; 404; 408-410; 414-416; 418-421; 423-428; 429, арк. 5-5 зв.; 431; 

435-437; 439; 440; 442; 446-454; 456; 460-463; 465; 467; 470; 471, арк. 9-13; 494- 

498; 501; 523-559; 932, арк. 622-651].
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Д о д а т о к  Ж  (п р одов ж ен н я )

71иблм%яЖ.5

Розподіл євреїв-іноземців Херсонської губернії за видами занять у 1881 р.

Види занять Кількість, осіб Питома вага, %
Торговці 2688 42,35
Ремісники 1536 24,20
Робітники заводів 161 2,54
Чорнороби 1794 28,27
Представники вільних професій 50 0,79
Власники заводів і фабрик 8 0,13
Хлібороби 16 0,25
Служителі релігійного культу 9 0,14
Вчителі 13 0,20
Інші 72 1,13
Разом 6347 -

Таблицю складено на основі статистичного опрацювання звітів 

поліцмейстерів, що зберігаються у ДАОО [932].
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Херсонська Таврійська Катеринославська

и Торговці
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я Служителі релігійного культу
ПІНШІ

я Ремісники 
я Робітники заводів 
я Вільні професії 
я Хлібороби

Рис. Ж.5. Порівняння професійного складу євреїв-іноземців Херсонської, 
Таврійської та Катеринославської губерній у 1881 р.

Діаграму побудовано на підставі статистичного опрацювання звітів 

поліцмейстерів, що зберігаються у ДАОО [932].
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Додаток З

Обсяги хлібного експорту іноземних купців-євреїв (1879-1908 рр.)

3. 7

Обсяги хлібного експорту через одеський порт

Роки
Купець

Обсяг хлібного експорту, чверть
1883 1884 1885 1886 1887 1888

Бегар Еміль - - - - - -

Вейсман Абрам 2402 - - - - -

Гірш Ісидор - 117867 156035 281428 281138 -

Г ольдштерн 
Абрам

- - - - - -

Дрейфус брати 313344 155551 263938 348412 404459 499012
Дрейфус
Леопольд

- 151855 238802 102122 125716 399809

Коган Соломон 26666 11800 8057 - 65002 46390

Кон і Аронсон - 12038 2909 21127 200504 306381

Крігер Сендер - 115761 122825 178852 192540 224124

Левенгерц Д. - - - - - -

Леві Йосип ̂ - - 191581 303512 475387 541578
Нейфельд
Моріц 219274 450823 452396 355289 384350 327474

Ронигер
Беніамін

- - 4019 - - -

Собель Єреміас 92810 - - - - -

Фрідман Ісидор - - - - - -

Швабахер
Альберт 164256 - - - - -

Шварц Тобіас - 6397 15955 - - 6191
Штемпель
Еліас

- - - - - -

Разом 818752 1022092 1456517 1590742 2129096 2350959
Загальний 
експорт порту 6212940 6775512 8449761 6671172 9849081 12779591

^Переважно у компанії з іншими купцями.
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Роки
Купець

Обсяг хлібного експорту, чверть
1889 1890 1891 1892 1893 1894

БегарЕміль - - - - - 577591

Вейсман Абрам - - - - - -

Гірш Ісидор - - - - - -
Г ольдштерн 
Абрам 154573 14289 - - - -

Дрейфус брати 762815 818741 832551 320025 1131591 1614433
Дрейфус
Леопольд 349761 177858 460484 110740 28195 211748

Коган Соломон - - - - - -
Кон і Аронсон 326630 150287 320032 - - -

Крігер Сендер 290615 232135 179455 65085 117507 598284

Левенгерц Д. - - 111053 - - -
Леві Йосип 13402 - - - 27830 113822
Нейфельд
Моріц 396691 481198 322671 185060 901415 1243011

Ронигер
Беніамін - - - - - -

Собель Єреміас - - - - - -
Фрідман Ісидор - - - - - -
Швабахер
Альберт - - - - - -

Шварц Тобіас - - - - - -
Штемпель
Еліас - - - - 29926 206450

Разом 2294487 1874508 2226246 680910 2236464 4565339
Загальний 
експорт порту 10482943 8845247 8488761 3041519 7942794 15268706



401

77ро()о(Кж?емйя язяблм%; 3.7

\ Р о к и

Купець

Обсяг хлібного експорту, чверть Питома 
вага в 

експорті 
порту,

%
1895 1896 1897 1900 Разом

БегарЕміль 372476 215432 - - 1165499 0,86
Вейсман
Абрам - - - - 2402 0,002

Гірш Ісидор - - - - 836468 0,62
Г ольдштерн 
Абрам - - - - 168862 0Д2

Дрейфус
брати 1183683 327050 296790 - 9272395 6,85

Дрейфус
Леопольд 261489 - - 42263 2660842 1,97

Коган
Соломон - - - - 157915 0Д2

Кон і Аронсон - - - - 1339908 0,99

Крігер Сендер 861531 524367 646330 - 4349411 3,21

Левенгерц Д. - - - - 111053 0,08

Леві Йосип 129905 61057 33633 - 1891707 1,40
Нейфельд
Моріц^ 1157044 862400 617521 238781 8595398 6,35

Ронигер
Беніамін - - - - 4019 0,003

Собель
Єреміас - - - - 92810 0,07

Фрідман
Ісидор - - - 453248 453248 0,33

Швабахер
Альберт - - - - 164256 0,12

Шварц Тобіас - - - - 28543 0,02
Штемпель
Еліас 287619 391120 377496 502534 1795145 1,33

Разом 4253747 2381426 1971770 1236826 33089881 24,45
Загальний 
експорт порту 11951156 9091697 9498733 4514465 135349613 -

1896 р. разом з хлібом, відправленим співвласником компанії Йозефом Гейманом.
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Роки

Купець

Обсяг хлібного експорту, пуд Питома 
вага в 

експорті 
порту, %

1906 1907 1908 Разом

Бегар Еміль - - - - -

Вейсман Абрам 641285 3575560 349550 4566395 3,26

Гірш Ісидор - - - - -
Г ольдштерн 
Абрам - - - - -

Дрейфус брати - - - - -
Дрейфус
Леопольд - - - - -

Коган Соломон 1865897 897555 116650 2880102 2,06

Кон і Аронсон - - - - -

Крігер Сендер - - - - -

Левенгерц Д. - - - - -
Леві Йосип - - - - -

Нейфельд 183700 812715 12000 1008415 0,72
Ронигер
Беніамін - - - - -

Собель Єреміас - - - - -

Фрідман Ісидор - - - - -
Швабахер
Альберт - - - - -

Шварц Тобіас - - - - -
Штемпель
Еліас 2938101 361200 1393000 4692301 3,35

Разом 5628983 5647030 1871200 13147213 3,17
Загальний 
експорт порту 188300880 149186580 77886196 415373656 -

Таблицю складено на основі звітів Одеського комітету торгівлі й

мануфактур та даних, наведених А. Бориневичем і В. Сартором [48-56; 59-61;

1228; 1344].
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7Ьблм%я 3.2

Обсяги хлібного експорту через миколаївський порт

^ \Р о к и
Купець

Обсяг хлібного експорту, чверть
1879 1881 1887 1890 1891 1892

БегарЕміль - - - - - -

Гірш Ісидор - - 76834 - - -
Дрейфус
брати 277815 110484 254000 559528 529104 139200

Дрейфус
Леопольд - - 630453 433963 389296 130583

Леві Йосип - - - - - -
Нейфельд
Моріц 250589 159786 482914 800126 686567 326281

Шапіро
Олександр 15500 - - - - -

Разом 543904 270270 1444201 1793617 1604967 596064
Загальний
експорт
порту

3780720 1808767 3410599 3842138 3141764 1678046
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\Роки 

Купець \

Обсяг хлібного експорту, чверть
Питома 
вага в 

експорті 
порту,

%

Обсяг 
хлібного 
експорту 
1902 р.,

пуд
1893 1894 1895 Разом

Бегар Еміль - 157115 278320 435435 1,12 -

Гірш Ісидор - - - 76834 0,20 -
Дрейфус
брати 69887 1055886 265604 3261508 8,38 -

Дрейфус
Леопольд 539800 789025 524565 3437685 8,83 5140915

Леві Йосип - 302495 90196 392691 1,01 -
Нейфельд
Моріц 1601922 2390508 1902100 8600793 22,09 10631778

Шапіро
Олександр - - - 15500 0,04 -

Разом 2211609 4695029 3060785 31993139 41,62 15772693
Загальний
експорт
порту

4891505 8774140 7612306 122008848 - 83068863

Таблицю складено на основі звітів про миколаївську хлібну торгівлю, що 

зберігаються у ДАМО, та даних, наведених В. Сартором [387; 393; 447; 511; 

512; 1344].
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я Іноземні купці-євреї * Інші купці

Рис. 3.1. Доля обсягу хлібу, вивезеного євреями-іноземцями, в загальному 
експорті зерна одеського порту наприкінці ХЇХст.

Діаграму побудовано на основі звітів Одеського комітету торгівлі й 

мануфактур та даних, наведених А. Бориневичем і В. Сартором [48-56; 59-61; 

1228; 1344].
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1879 1881 1887 1890 1891 1892 1893 1894 1895
Роки

я іноземні купці-євреї я інші купці

Рис. 3.2. Доля обсягу хлібу, вивезеного євреями-іноземцями, в загальному 
експорті зерна миколаївського порту наприкінці XIX ст.

Діаграму побудовано на основі звітів про миколаївську хлібну торгівлю, 

що зберігаються у ДАМО, та даних, наведених В. Сартором [387; 393; 447; 511; 

512; 1344].
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Господарська діяльність іноземних купців-євреїв Херсонської губернії
наприкінці XIX ст.

Велика торговельна діяльність

Прізвище, 
ім я Підданство Вид діяльності Річні обсяги 

торгівлі, руб.

Аронсон
Ізраїль

австро-
угорське Банкір, комісійна контора

830 тис. у 
1884 р., 5,1 млн. 
у 1887 р.

Бабад
Вільгельм

австро-
угорське

Комісійна контора для 
виконання доручень 
закордонних торгових 
будинків

-

Бартель 
Г абриель

австро-
угорське Невелика торгівля -

Бегар
Єрхміель-
Еміль

турецьке Експорт хлібу -

Бейль
Еммануель і 
Юліус

німецьке
Експорт кишок із Херсона 
та Миколаєва до 
Німеччини

-

Беллінг
Самуїл баденське

Експорт хлібу, спирту, 
цукру,вовни;гуртова 
торгівля колоніальними 
товарами, чаєм, бакалією

4 млн. у 1887 р.

Вейсман
Абрам

австро-
угорське

Комерційна контора, склад 
землеробських знарядь, 
агент закордонних фірм

200 тис. у 
1884 р., 2 млн. у 
1887 р.

Г альперін 
Саллі німецьке Експорт хлібу -

Гейман Йосиф 
та його син 
Гуго

німецьке
Експорт хлібу - 
співвласник компанії 
«Нейфельд і Ко»

3 млн. у 1884 р.
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Прізвище,
ім'я Підданство Вид діяльності Річні обсяги 

торгівлі, руб.

Гільдесгеймер
Леві німецьке Експорт різних товарів, 

тютюнова торгівля
прибуток 
60 тис.

Гільдесгеймер
Мойсей німецьке

Експорт різних товарів, 
торгівля рейками та 
іншими залізними 
виробами

прибуток 
10 тис.

Гірш Ісидор австро-
угорське

Експорт хлібу в Одесі та 
Миколаєві 2 млн. у 1885 р.

Гірш Йосиф німецьке

Експорт зерна та інших 
продуктів, імпорт 
мануфактурних товарів, 
вугілля з Великобританії

-

Г ольдберг 
Хаїм

австро-
угорське

Невелика торгівля у 
Миколаєві до 25 тис.

Г ольдштерн 
Абрам

австро-
угорське Експорт хлібу і вовни

150 тис.
(за іншими 
даними, 
прибуток 
100 тис.)

Тромбах
Анусім

нідерланд
ське Невелика хлібна торгівля 100 тис.

Давидзон
Ісаак

австро-
угорське

Комісійні операції з 
експорту хлібу в 
Миколаєві

-

Дрейфус
брати французьке Експорт хлібу -

Кесс
Алтер-Мозес

австро-
угорське

Торгівля мануфактурними 
товарами та меблями у 
Херсоні

100 тис.

Коган
Соломон
Вольф

австро-
угорське

Експорт хлібу, торгівля 
різними російськими та 
закордонними товарами

200 тис. у 
1884 р., 260 тис. 
у 1887 р.

Кон (Коган) 
Моріц

австро-
угорське Банкір, комісійна контора

750 тис. у 
1884 р., 1млн.у 
1887р.

Кост Якоб австро-
угорське

Присяжний маклер на 
біржі прибуток 1 тис.
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Прізвище,
ім'я Підданство Вид діяльності Річні обсяги 

торгівлі, руб.

Крігер Сендер австро-
угорське

Експорт хлібу, торгівля 
різними товарами, зокрема 
швейними машинами 
фірми «Зінгер»

1 млн. у 1887 р.

Лебель Леон австро-
угорське

Експорт хлібу, склад 
пшениці

500 тис. у 1885 
р., потім до 
1млн.

Левенгерц
Давид

австро-
угорське Експорт хлібу -

Ліпштейн
Вульф німецьке Експорт м'яса -

Нейфельд
Моріц німецьке Експорт хлібу 3 млн. у 1884 р.

Пантес Марк австро-
угорське Торгівля посудом прибуток 10 

тис.
Пшеворскер
Соломон

австро-
угорське Банкір -

Райх Симон австро-
угорське Полотняний магазин 100-120 тис.

Розенцвейг
Авраам турецьке Торгівля кришталем та 

посудом -

Собель
Єреміас

австро-
угорське

Імпорт колоніальних 
товарів 400 тис.

Топоровський 
Г енрих

австро-
угорське

Банкір, експорт хлібу і 
вовни

до кількох млн. 
наприкінці 
1880-х років

Хігер
Яков-Лейзер 
та син Людвіг

австро-
угорське

Експорт хлібу, імпорт 
різних товарів 1 млн. у 1884 р.

Шапіро
Олександр

австро-
угорське Експорт хлібу до 1млн.у 

1879-1881 рр.

Швальб
Мозес

австро-
угорське

Експорт продуктів, 
торгівля шкірою та 
залізними виробами

-

Шварц Тобіас австро-
угорське

Керуючий банківської 
контори Хаїса, експорт 
хлібу

-
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Прізвище,
ім'я Підданство Вид діяльності Річні обсяги 

торгівлі, руб.

Шварц Яков австро-
угорське Експорт хлібу 100 тис.

Шварцкопф
Моріц

австро-
угорське

Експорт різних товарів, 
торгівля цементом 200 тис.

Штейнгауз
Мельхіор

австро-
угорське Біржовий маклер -

Штемпель
Еліас

австро-
угорське Експорт хлібу -

Штемпель
Моріц

австро-
угорське Експорт хлібу -

Якуб Ілля турецьке Тютюнова торгівля 80 тис.

Ямайкер
Вільям

амери
канське

Торгівля свічками та 
восковими виробами -

Таблицю складено на підставі архівних документів ДАОО, ДАРФ, РДІА 

[90, с. 45; 201; 273; 275; 287; 298; 471-473; 478; 592, арк. 11-13; 932, арк. 524 зв- 

525; 933; 991; 1159; 1208; 1325; 1333].
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Д о д а т о к  И  (п р одов ж ен н я )

71иблм%я # 2

Фабрично-заводська промисловість

Прізвище, 
ім я Підданство Продукція фабрики 

або заводу

Відомості про 
річні обсяги 

виробництва, 
руб.

Аронсон
Ізраїль

австро-
угорське

біла жерсть (1882- 
початок 1890-х рр.) 80 тис.

Барский Хаїм австро-
угорське

зельтерська вода в 
Миколаєві (з 1881 р.) -

Бейль
Еммануель прусське

кишки, струни (з 1870-х 
рр. принаймні до 
початку XX ст), цегла і 
черепиця у Херсоні

-

Бейль Юліус прусське
кишки, струни, рибні 
консерви в Одесі та 
Миколаєві

консерви -  
ПОтис. у 1898 р.

Вейсман
Абрам

австро-
угорське

землеробські знаряддя і 
машини (з 1893 р), 
цемент (1910 р.)

знаряддя і 
машини -  ЗО тис. 
у 1893 р., цемент 
-  850 тис. у 
1910 р.

Тромбах
Анусім нідерландське

штифти і дріт (1879- 
1880, співвласник), 
цикорний кофе 
(наприкінці XIX ст.)

187,5 тис. у 
1879 р.

Коган
Соломон
Вольф

австро-
угорське цигарковий папір -

Нахман 
Шмуль-Г ерш молдавське

свічки у Костянтинівці
Єлисаветградського
повіту

-

Райх Симон і 
син Леопольд

австро-
угорське

чоловіча і жіноча 
білизна (з 1882 р.) 21 тис. у 1898 р.

Ронігер 
Беніамін та 
син Якуб

австро-
угорське

ґудзики, скло, бісер, 
сірники, лаки і палітура до 150 тис.
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Прізвище, 
ім я Підданство Продукція фабрики 

або заводу

Відомості про 
річні обсяги 

виробництва, 
РУб.

Собель
Єреміас

австро-
угорське розважування чаю 160 тис. у 1898 р.

Фрейндт 
Моріц та син 
Куна

німецьке фарби (з 1882 р.) -

Шварцкопф
Моріц

австро-
угорське

цемент і штучні 
будівельні матеріали

60 тис. (за 
півроку 1896 р.)

Якуб Ілля турецьке тютюн до 80 тис.
Ямайкер
Вільям американське воскові вироби 

(з 1884 р.) до 54 тис.

Таблицю складено на підставі звітів Одеського комітету торгівлі та 

мануфактур, довідників промисловості та архівних документів ДАОО, ДАРФ, 

РДІА [45-50; 134; 193; 194; 197, с. 85-122; 271; 273; 275; 276; 445; 605; 932, арк. 

713; 933; 935; 1187; 1302; 1303; 1318].
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Д о д а т о к  К

Грамотність євреїв-іноземців у Одесі в першій половині XIX ст.

А*. 7

Розподіл євреїв-іноземців, які прибули або народились в Одесі в різні роки 
першої половини XIX ст., за знанням грамоти на різних мовах

\Роки приїзду/ 
\народження

Знання грамоти \

до 1816 1817-1824 1825-1831

Всього у 
першій 

половині 
XIX ст.

К
іл

ьк
іс

ть
ос

іб

П
ит

ом
а 

ва
га

, %

К
іл

ьк
іс

ть
ос

іб

П
ит

ом
а 

ва
га

, %

К
іл

ьк
іс

ть
ос

іб

П
ит

ом
а 

ва
га

, %

К
іл

ьк
іс

ть
ос

іб

П
ит

ом
а 

ва
га

, %

Російської, 
німецької, 
французької та ін.

131 42,5 101 37,7 219 47,2 535 47,1

Єврейської 150 48,7 146 54,5 214 46,1 521 45,8

Неписьменні 27 8,8 21 7,8 з і 6,7 81 7,1

Всього 308 - 268 - 464 - 1137 -

Таблицю створено на підставі статистичного аналізу поіменних списків 

євреїв-іноземців (розд. 3), складених за документами ДАОО [208-210; 238; 365; 

520, арк. 114 зв -115 зв.; 562; 569; 720-722; 724; 725, арк. 2-2 зв.; 729; 739; 741, 

арк. 13-16; 750; 765, арк. 3; 768; 788; 805; 806; 816; 830, арк. 13-15 зв., 26-26 зв.; 

834, арк. 109-117; 857-873; 878; 879; 883; 898; 902; 903; 911; 916; 920; 926; 972].
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Д о д а т о к  К  (п р одов ж ен н я )

7!ййлм%я А*. 2

Розподіл глав сімей євреїв-іноземців, які прибули до Одеси в різні роки 

першої половини XIX ст., за знанням грамоти на різних мовах (на момент

приїзду)

\  Роки 
\  приїзду до 1816 1817-1824 1825-1831

Всього у 
першій 

половині 
XIX ст.

Знання грамоти\ К
іл

ьк
іс

ть
ос

іб

П
ит

ом
а 

ва
га

, %

К
іл

ьк
іс

ть
ос

іб

П
ит

ом
а 

ва
га

, %

К
іл

ьк
іс

ть
ос

іб

П
ит

ом
а 

ва
га

, %

К
іл

ьк
іс

ть
ос

іб

П
ит

ом
а 

ва
га

, %

Російської,
німецької, 
французької та ін.

14 6,3 34 15,7 27 23,3 79 14,1

Єврейської 181 81,5 170 78,3 86 74,1 438 78,2

Неписьменні 27 12,2 13 6,0 3 2,6 43 7,7

Всього 222 - 217 - 116 - 560 -

Таблицю створено на підставі статистичного аналізу поіменних списків 

євреїв-іноземців (розд. 3), складених за документами ДАОО [208-210; 238; 365; 

520, арк. 114 зв -115 зв.; 562; 569; 720-722; 724; 725, арк. 2-2 зв.; 729; 739; 741, 

арк. 13-16; 750; 765, арк. 3; 768; 788; 805; 806; 816; 830, арк. 13-15 зв., 26-26 зв.; 

834, арк. 109-117; 857-873; 878; 879; 883; 898; 902; 903; 911; 916; 920; 926; 972].
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Євреї-іноземці, які навчалися у Новоросійському університеті

Історико-філологічний факультет

Мандес Михайло Ілліч, турецькопідданий 

Швальб Ісаак Мозесов, австрійськопідданий

Фізико-математичний факультет, відділення природничих наук

Атлас Гюго Генріхович, австрійськопідданий 

Вольф Пінкус Нахманов, австрійськопідданий 

Гольдфарб Наум Якович, румунськопідданий

Гольдштерн Шмуль-Герш (Самуїл) Абрамович, австрійськопідданий

Грінфельд Авраам, австрійськопідданий

Зарх Айзік Соломонович, турецькопідданий

Ландсберг Мойсей, австрійськопідданий

Лотрінгер Соломон, австрійськопідданий

Мочан Віктор Осипович, швейцарськопідданий

Мочан Едмонд Осипович, швейцарськопідданий

Мюнстер (Мінстер) Юліус Адольфович, австрійськопідданий

Розенштейн Мордха, молдавськопідданий

Рубель Нахман Карлов (Миколай Миколайович), австрійськопідданий 

Фельдман Ель-Дувид Германович, молдавськопідданий 

Фіш Мойше-Яков Азріелевич, австрійськопідданий 

Швальб Хаїм Мозесов, австрійськопідданий

Штейнгауз Соломон Максович (Мельхіорович), австрійськопідданий 

Ямполлер Соломон Борисович (Маркусович), австрійськопідданий 

Фізико-математичний факультет, математичне відділення

Коган (Кон) Вільгельм Мозесов, австрійськопідданий

Корнфельд Ігнатій, австрійськопідданий

Рубанович Еля (Ілля) Адольфович, французькопідданий

Д о д а т о к  Л
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Рудіч Ізраїль, турецькопідданий

Штейнгауз Оскар Максович (Мельхіоровий), австрійськопідданий 

Юридичний факультет

Аронзон (Бегагон-Аронзон) Яков Ізраїлевич, австрійськопідданий 

Г ольденберг Веніамин 

Гольдфельд Іоїль (Юлій), турецькопідданий 

Гросман Арнольд Иосифович

Гросфельд Юліус Ієгошиєвич-Іцхокович, австрійськопідданий 

Коссодо Вільгельм (Віктор) Германович, американськопідданий 

Коссодо Макс (Міхаїл) Сігмундович, австрійськопідданий 

Ландсберг Шмуль (Самуїл) Гершович, австрійськопідданий 

Лебель Ісаак Леонович, австрійськопідданий 

Пастель Ігнатій Феліксович, австрійськопідданий 

Прейсман Леон Едмундович?, австрійськопідданий 

Рубінович Якоб Адольфович, французькопідданий 

Шейндорф Фрідрих Зігмундович, австрійськопідданий

Список складено на підставі списків студентів Новоросійського 

університету [144-189] та особових справ студентів, що зберігаються у ДАОО 

[1047-1051; 1055-1060].

Д о д а т о к  Л  (п р одов ж ен н я )
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Д о д а т о к  М

7!яйлм%я М7

Розподіл учнів-євреїв за навчальними закладами в Одесі у 1881 р.

Навчальні заклади Кількість учнів

Назва Кількість Євреї Неєвреї
Питома

вага
євреїв, %

Єврейські релігійні навчальні заклади -  20,92 % усіх учнів
Хедери 8 650 - -

Талмуд-Тори 2 118 - -

Меламеди 29 890 - -

Разом 39 1658 - -

Єврейські світські навчальні заклади -  42,74 % усіх учнів
Казенні єврейські училища 6 854 - -

Жіноче казенне єврейське 
училище 1 315 - -

Приватні єврейські училища 27 2218 - -

Разом 34 3387 - -

Загальні навчальні заклади -  36,34 % усіх учнів

Університет 1 78 247 24,0
Гімназії, прогімназії, реальні 
училища 7 1526 2265 40,3

Нижчі загальні училища, 
міські та інші притулки 33 297 2535 10,5

Комерційне училище 1 200 56 78,1
Маріїнська жіноча гімназія та 
прогімназія 2 268 480 35,8

Міські жіночі училища 1 17 117 12,7

Училище Святого Павла 1 213 729 22,6

Приватні училища і пансіони 18 281 1202 18,9

Разом 64 2880 7631 27,4

Таблицю складено за матеріалами Комісії з єврейського питання, що 

зберігаються у ДАОО [604, арк. 240-242 зв ].


