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ЗВІТИ АВСТРІЙСЬКИх КОНСУЛІВ 1850-х РОКІВ  
ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІї ОДЕСИ

Стаття присвячена розгляду джерельної цінності звітів австрійських консулів
1850-х років у вивченні історії Одеси. У статті враховано результати досліджень таких
українських і зарубіжних авторів, як Рудольф Аґстнер, Людмила Вовчук, Лілія Білоу-
сова, Карл Крабічка та ін. Утім, до сьогодні поза увагою дослідників залишається такий
комплекс джерел як донесення австрійських консулів. Мета розвідки полягає у тому,
щоб показати інформативну цінність даного джерела через зображення австрійськими
консулами окремих сторін одеської дійсності 1850-х рр., а саме: експортно-імпортних
операцій Одеси середини хІх ст., порівняльної характеристика Одеси як портового
центру з іншими чорноморсько-азовськими і дунайськими портами, стану міських ву-
лиць і одеського рейду. Для цього були використані опубліковані донесення генераль-
них консулів в Одесі Людвіга фон Гутманншталя (1849–1852) та Йозефа фон цішіні
(1852–1872), звіти австрійського консула в Галаці християна Вільгельма Губера, ге-
нерального консула у Санкт-Петербурзі Джеймса Таля, почесного консульського агента
у Маріуполі Йогана Драсковича та почесного консульського агента у Бердянську Йо-
гана Каспара Іванчича. їхні матеріали, як у вигляді річних звітів, так і окремих опера-
тивних повідомлень за той чи інший місяць друкувалися у щоденній газеті міністерства
торгівлі “Австрія. Щоденна газета торгівлі і промислів, публічного будівництва та
транспортних засобів” (з 1856 р. – тижневика “Австрія. Тижневик народного госпо-
дарства і статистики”), а також у “Повідомленнях про торгівлю, промисли та шляхи
сполучення” 1850 і 1851 років випусків, які видавалися австрійською “Дирекцією ад-
міністративної статистики”.   
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REPORTS OF AUSTRIAN CONSULS IN 1850s
AS A SOURCE OF ODESA HISTORY RESEARCH

The article considers source value of reports of Austrian Consuls of 1850s for research-
ing history of Odesa. The Publication takes into account results of research by such Ukrainian
and foreign authors as Rudolf Agstner, Liudmyla Vovchuk, Liliia Bilousova, Karl Krabicka
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and others. Overall, such complex of sources as reports of Austrian Consuls, remains over-
looked by researchers. Therefore the goal of publication is to show informative value of such
sources through depictions of certain traits of Odesa life in 1850s by Austrian Consuls, namely,
export – import operations in 1850s in Odesa, comparative characterization of Odesa as a port
in comparison with other Black, Azov Sea and Danube ports, state of Odesa streets and Odesa
roadstead.  The author used published reports of General Consuls in Odesa Ludwig von Gut-
mannsthal (1849–1852) and Joseph von Cischini (1852–1872), reports of Austrian Consul in
Halats Christian Wilhelm Huber, General Consul in St.Petersburg James Thal, honorary con-
sular agent in Maryupil Johann Drasković and honorary consular agent in Berdiansk Johann
Caspar Ivancic. Their materials in the form of annual reports and separate operative notices
for certain months were printed in the daily newspaper of the Austrian Ministry of Trade
“Austria. Daily newspaper of trade and crafts, public construction and transport” (starting from
1856 its name was changed to “Austria. Weekly newspaper of national economy and statistics”)
and in the “Reports about trade, crafts and communications” of 1850 and 1851, which were
published by the Austrian “Direction of administrative statistics”.

Keywords: Odesa, Austrian consulates, consular reports.

Чорне море після декількох століть перебування у статусі «внутрішнього ту-
рецького озера» протягом останньої чверті XVIII – початку хх ст. переживало
неабияку динаміку розвитку. Особливо вражає уяву стрімкий злет Одеси. Саме
тому історія Одеси не може поскаржитися на брак досліджень і залучених до
цього джерел. З останніх робіт тут слід згадати новітню публікацію відомого аме-
риканського дослідника чорноморського регіону Чарльза Кінга1. У цілому щодо
історіографії історії Одеси, то вона чудово представлена у солідній монографії
В. М. Константінової2, відомого українського фахівця з історичної урбаністики,
доповненням до якої може слугувати новітня публікація Л. М. Іваніченко3. 

Що ж до робіт, які цікаві у контексті нашого дослідження, то слід виділити
публікації української дослідниці Л. Вовчук та австрійського історика Р. Аґс-
тнера. Л. Вовчук 2014 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену ді-
яльності консулів іноземних держав у чорноморсько-азовських портах Росій-
ської імперії наприкінці XVIII – на початку XX ст.4 й опублікувала низку статей,
в яких наявний і одеський матеріал5. Рудольф Аґстнер опублікував дослідження,
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1 King Ch. Odessa: Genius and Death in a City of Dreams. – New York; London : W.W.
Norton, 2012. – 336 р. У російському перекладі книга вийшла вже 2013 р.: Кинг Ч.
Одесса. Величие и смерть города грез. – М.: Изд-во Ольги Морозовой, 2013. – 336 с.

2 Константінова В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861–1904 роки).  –
Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 596 с.
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4 Вовчук Л. а. Діяльність консулів іноземних держав у чорноморсько-азовських
портах Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст.
наук : 07.00.02. – Черкаси, 2014. – 20 с.



які стосувалися історії австрійської служби зовнішніх зносин6. Як й інші публі-
кації цього автора, монографія, присвячена розбудові австрійських консульських
установ на території сучасної України носить комбінований характер. У ній, на
основі матеріалів з віденських архівів, представлена як історія заснування кон-
сульств, зміна їх персонального складу тощо, так і наводяться витяги з консуль-
ських звітів, які показують їх незаперечну джерельну цінність7.

Останній аспект вкрай важливий, оскільки величезний масив донесень іно-
земних консульських службовців до недавнього часу залишався головно поза
увагою українських дослідників. Так, є публікації про джерела, які розкривають
діяльність іноземних консульств в Одесі8 чи на Півдні України9, але практично
відсутні дослідження, для яких донесення консулів виступали б одним з голов-
них чи головним джерелом.

Правда, в останній час у цьому відношенні вже зроблені перші кроки, зок-
рема у рамках міждисциплінарного та міжуніверситетського проекту “Чорне
море і його портові міста, 1774–1914. Розвиток, конвергенція та зв’язки зі сві-
товою економікою”, який був реалізований у період з 2012 по 2015 рр. як час-
тина програми “Thales”10. Зокрема, дослідники В. Константінова та І. Лиман,
оцінюючи значення британських консульських рапортів для історії міста
Бердянська писали: “Тепер є можливість знайти відповіді на сотні питань з
історії Бердянська, на одні з яких досі не було відповідей, а решта навіть не
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5 Вовчук Л. Основні напрямки діяльності іноземних консульств на Півдні України у
другій половині хІх – початку хх ст. (на прикладі Миколаєва) // Емінак. – 2007. –
№ 2 (жовтень-грудень). – С. 90–97; Її ж. Практика консульських установ у південному
регіоні України (друга половина хIх – поч. хх ст.) // Краєзнавство. – 2009. – № 3–4. –
С. 234–241; Її ж. Консули Одеси в економічному житті Південної України (хIх – початок
хх ст.) // Краєзнавство / НСКУ; Ін-т історії НАНУ. – 2012. – № 2. – С. 121–126; ; Її ж.
Просопографічний портрет іноземних консулів Чорноморсько-Азовського регіону Росій-
ської імперії (кінець хVІІІ – початок хх ст.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал.
– Т. 241. Вип. 229: Історія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – С. 46–53.

6 Див: agstner R. Österreich im Kaukasus 1849-1918. – Wien: Diplomatische Akademie,
1999. – 104 S.; agstner R., samsinger E. (Hg.) Österreich in Istanbul. K. (u.) K. Präsenz im
Osmanischen Reich. – Wien-Berlin: Lit Verlag, 2010. – 400 S. 

7 agstner R. Von Kaisern, Konsuln und Kaufleuten – Österreich und die Ukraine
1785–2010 / аґстнер Р. Про цісарів, консулів і купців – Австрія і Україна 1785–2010. –
Berlin-Münster-Wien-Zürich-London: Lit Verlag, 2010. – 409 S.

8 Білоусова Л. Матеріали Державного архіву Одеської області про діяльність
іноземних консульств в Одесі в XIX – на початку XX століть// Міжнародні зв’язки
України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 24. – К.: Ін-т історії України НАН України,
2015. – С. 374–390.

9 Вовчук Л. Джерела до історії консульських установ іноземних держав на Півдні
України (кін. хVIII – початок хх ст.) // Історичний архів. Наукові студії: збірник науко-
вих праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 9. – С. 101–106.

10 Дет. див. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blacksea.gr/ 



ставилась, оскільки тільки завдяки нещодавно отриманим англомовним дже-
релам нам вдалося вивчити раніше невідомі аспекти бердянської минувшини”11.
Ними ж 2016 р. опублікована і перша монографія, написана на джерельній ос-
нові, почерпнутій з британських консульських звітів12.  

Втім, до сьогодні поза увагою дослідників залишається такий комплекс
джерел як донесення австрійських консулів. Через те мета статті полягає у тому,
щоб на прикладі зображення австрійськими консулами окремих сторін одеської
дійсності 50-х років хІх ст. показати інформативну цінність даного джерела.

Для написання даної статті нами використано опубліковані донесення ав-
стрійських консулів 50-х – початку 60-х років хІх ст. Головними, безумовно,
були донесення генеральних консулів в Одесі. У розглядуваний нами період ав-
стрійськими генеральними консулами в Одесі були Людвіг фон Гутманншталь
(1849–1852) та Йозеф фон цішіні (1852–1872). Перший, за твердженням австрій-
ського історика К. Крабічки, “належав до кращих чиновників австрійського кон-
сульського корпусу …, [який] зробив собі ім’я серед іншого і завдяки своїм до-
бротним консульським звітам про російські промислові і господарські умови”13. 

Поряд із їхніми донесеннями використано також звіти австрійського кон-
сула в Галаці християна Вільгельма Губера, генерального консула у Санкт-Пе-
тербурзі Джеймса Таля, почесного консульського агента у Маріуполі Йогана
Драсковича та почесного консульського агента у Бердянську Йогана Каспара
Іванчича. їхні матеріали, як у вигляді річних звітів, так і окремих оперативних
повідомлень за той чи інший місяць друкувалися у щоденній газеті міністерства
торгівлі “Австрія. Щоденна газета торгівлі і промислів, публічного будівництва
та транспортних засобів” (“Austria. Tagblatt für Handel und Gewerbe, öffentliche
Bauten und Verkehrsmittel”). Дана газета була заснована 1849 р. за ініціативи
міністра торгівлі і фінансів часів неоабсолютизму Карла фон Брука відомим
австрійським чиновником і вченим Карлом Чьорнігом. Сам К. Чьорніг очолював
видання сім місяців, а з 1 листопада головним редактором став інший відомий
вчений Ґустав Гьофкен. З 1856 р. газета була трансформована в тижневик –
“Австрія. Тижневик народного господарства і статистики” (“Austria. Wochen-
schrift für Volkswirtschaft und Statistik”), який з 1866 р., вже за нового редактора
Лоренца Штайна, професора Віденського університету, виходив під назвою
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11 Лиман І., Константінова В. Британський консул у Бердянську Вільям Георг
Вагстаф // Scriptorium nostrum. – 2015. – № 3. – С. 73.

12 Константінова В., Лиман І., Ігнатова а. European Vector of the Northern Azov in
the Imperial Period: British Consular Reports about Italian Shipping = Європейське спря-
мування Північного Приазов’я в імперську добу : британські консульські рапорти про
італійське судноплавство. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2016. – 184 с.

13 Krabicka K. Das österreichische Konsularwesen zwischen 1849 und 1859. Disserta-
tion zur Erlangung des Doktorgrades an der philosophischen Fakultät der Universität Wien. –
Wien, 1953. – Bl. 117. Після повернення з Одеси Л. Гутманншталь довгі роки був віце-
президентом центрального Морського управління у Трієсті.



“Австрія. Архів консульської справи, народногосподарського законодавства та
статистики” (“Austria. Archiv für Konsularwesen, volkswirtschaftliche Gesetzge-
bung und Statistik”). 

Оскільки обмеженість газетної площі змушували друкувати річні звіти, які
надходили до міністерства торгівлі у скороченому вигляді або ж частинами з
номера у номер Карлом фон Бруком 1850 р. було зініційоване окреме видання
“Повідомлень про торгівлю, промисли та шляхи сполучення” (“Mittheilungen
über Handel, Gewerbe und Verkehrsmittel”). У такому виді воно проіснувало про-
тягом 1850–1851 рр., а з 1852 р. вже виходило як “Повідомлення зі статистики”
(“Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik”). З нього, однак, були вилучені
консульські звіти.

Матеріали до друку у “Повідомленнях про торгівлю, промисли та шляхи
сполучення” відбиралися й оброблялися “Дирекцією адміністративної статис-
тики” (“Direction der administrativen Statistik”). До першого випуску 1850 р. з тих
матеріалів, які нас цікавлять ввійшли три звіти консула з Галацу14, звіт Й. Іван-
чича15 та огляд оборотів південноросійських портів за 1849 р., складеного за
донесеннями з Одеси16; з другого випуску за 1851 р. – донесення з Маріуполя17,
Санкт-Петербурга18, Бельц19 і Одеси20. Огляд оборотів південноросійських
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14 Bericht des k. k. Consuls zu Galatz Chr. Wilhelm Huber über den Verkehr der unteren
Donauländer im Jahre 1847 // Mittheilungen über Handel, Gewerbe und Verkehrsmittel, so wie
aus dem Gebiete der Statistik überhaupt, nach Berichten an dаs k. k. Handels-Ministerium. Erster
Jahrgang.  – Wien: Verlag von Carl Gerold, 1850. – S. 7–55; Bericht des k. k. Consuls zu Galatz
Chr. Wilh. Huber über den Handelsverkehr der untern Donauländer Bulgarien, Walachei und
Moldau im Jahre 1848 // Mittheilungen über Handel, Gewerbe und Verkehrsmittel. Erster Jahr-
gang. – S. 209–256; Handelsverkehr der unteren Donauländer im Jahre 1849 nach dem Berichte
des k. k. Consulats zu Galatz // Mittheilungen über Handel, Gewerbe und Verkehrsmittel. Erster
Jahrgang.  – S. 310–316.

15 Bericht des k. k. Consular-Agenten zu Berdiansk G. G. Ivancich über den Ausfuhrhandel
der Seeplätze des Azow’schen Meeres mit besonderer Berücksichtigung von Berdiansk // Mit-
theilungen über Handel, Gewerbe und Verkehrsmittel. Erster Jahrgang.  – S. 103–112.

16 Der Verkehr der russischen Häfen am schwarzen und azow’schen Meere im Jahre
1849. Nach Berichten des k. k. General-Consulates in Odessa // Mittheilungen über Handel,
Gewerbe und Verkehrsmittel. Erster Jahrgang.  – S. 273–309.

17 Geschichtliche und statistische Notizen über den District von Mariupol am
Azow’schen Meere nach einem Berichte der k. k. General-Agentie in Mariupol // Mitthei-
lungen über Handel, Gewerbe und Verkehrsmittel. Zweiter Jg. – S. 223–230.

18 thal J. Schifffahrt und Handel des russischen Reiches im Jahre 1849 nebst den neu-
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портів за 1849 р. достатньо об’ємний документ, який ми інтенсивно використо-
вували у даній публікації і є особливо цікавим. Він складається з двох частин.
Перша, підготовлена співробітниками “Дирекції адміністративної статистики”,
містить екстракт повідомлень за першу половину хІх ст., у якій представлені
етапи розвитку одеської торгівлі протягом першої половини хІх ст.21 Друга ж
цілком традиційна і складається зі звіту Л. Гуттманшталя за 1849 р.22 У ньому за
більш-менш дотримуваною схемою йшов огляд експортно-імпортних операцій
за видами товарів, їх якістю і цінами, детальна розкладка судноплавного руху за
наступними портами: Одеса, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Керч, Феодосія,
Євпаторія, Ізмаїл і Рені. Наприкінці містився додаток з трьох таблиць щодо суд-
ноплавства, торговельного руху і кількості головних експортних статей.

Безумовно, що при складанні своїх звітів консули користувалися офіційної
російською статистико. Тим цікавішою є заувага генерального консула в Одесі
Й. фон цішіні про те, що російські митники приховують реальну вартість екс-
порту, який, з його точки зору мав би бути на третину вищим23. 

Однак, цінність австрійських консульських звітів не стільки у статистичних
даних, як у їх характеристиках господарських відносин Одеси, наявності ін-
формації, яку часто неможливо віднайти в офіційних документах.

1. Експортно-імпортні операції Одеси середини ХІХ ст. 

1.1. Зернова торгівля Одеси першої половини ХІХ ст.: 

причини піднесення

За баченням австрійських консулів слід виділити три хронологічних пе-
ріоди, які характеризували становлення Одеси як ключового центру зернової
торгівлі Півдня Російської імперії у першій половині хІх ст.: 1803–1815,
1816–1834 і 1835–1849 роки.

Розкриваючи причини злету Одеси як важливого порту Російської імперії
у перший період, австрійські консули зазначали, що ще на рубежі XVIII–хІх ст.
географічно маловідоме узбережжя Чорного моря не мало жодного значення
для європейської торгівлі. Зовнішня торгівля існуючих на той час російських
портів херсону, Миколаєва і Очакова обмежувалася міновою торгівлею з Кав-
казом, Малою Азією і європейською Туреччиною. Консулами виділяються два
чинники, які змінили ситуацію. Першим серед них стало відкриття чорномор-
ських проток для вільного судноплавства, що дозволило розширити поле тор-
говельної діяльності для тамтешніх місцевостей. І другий чинник, який за часом
співпав з першим – війни з революційною Францією, які вилучили з сільського
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господарства Південної і Західної Європи значну кількість робочих рук. Попит
же і ціни на зерно для утримання значних армійських мас в усіх країнах ви-
росли. У наслідку, вже 1803 р. до Одеси, яка тоді налічувала не повних 8 тис.
мешканців, прибули більше 100 суден, які вивезли 600 тис. четвертей пшениці24. 

цей імпульс був підхопив російський уряд, який сприяв заселенню узбе-
режжя переселенцями з внутрішніх провінцій імперії та запрошував пересе-
ленців з інших країн. Коментуючи останнє, австрійські консули вказували на
особливу цивілізаційну місію німецьких колоністів, котрі “поширили [в оригі-
налі вжите дієслово “verpflanzten“, яке буквально може бути перекладене як
„розсадили“ від українського „висаджувати“, що особливо підкреслювало
вагомість внеску колоністів. – авт.] поліпшені методи ведення господарства
їхньої Батьківщини на береги Чорного й Азовського морів”25. Як наслідок, біля
тихих гаваней постали нові квітучі торгові міста і “нині тисячі вітрильних
суден усіх націй покривають ті моря, якими ще наприкінці минулого [XVIII –
авт.] століття здійснювалося лише каботажне плавання”26.

Наближення миру на завершальному етапі антинаполеонівських війн все
більше підштовхувало західноєвропейських державних мужів до осмислення
нової реальності у зерновій торгівлі Європи. Встановлення миру і поновлення
традиційних відносин викликало занепокоєння, що подальші поставки росій-
ського зерна переповнять європейські порти і спричинять таке падіння цін, за
якого сільське господарство країн Північної і Західної Європи втратить свою
рентабельність. І хоча подальший розвиток подій спростував ці страхи, однак
позначився на митному законодавстві окремих країн. Зокрема, на думку австрій-
ських консулів, прийняття хлібного закону 1815 р. в Англії було зумовлено, окрім
традиційної конкуренції балтійської пшениці, також виходом на ринок півден-
норосійського продукту. А взагалі, на думку австрійських консулів, прийняттям
цього закону “Англія принесла у жертву свою гуманність щодо величезної кіль-
кості промислового населення задля інтересів деяких великих землевласників”27.

1816 р. став одним із найгірших неврожайних років на території Великої
Британії та Європи від Піренеїв до Вісли. Загальна потреба у зерні підняла
попит на російську пшеницю настільки, що ледве покривали усі замовлення.
ціна підскочила в Одесі до 45 руб. за четверть, що зробило рентабельними по-
ставки  із внутрішніх провінцій імперії на відстані до 600 верст – віддаль, яка
за нормальних умов ніколи не могла бути прибутковою. Лише з Одеси 1817 р.
було експортовано понад 1 млн 300 тис. четвертей хліба28.
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1817 рік започаткував важливий етап в історії південноросійської зернової
торгівлі. Він став висхідним для регулярного збуту до країн Середземномор’я,
котрі раніше покривали свої потреби з балтійських портів. Безумовно, у на-
ступні роки другого періоду кількісні показники зернового експорту з Одеси у
порівнянні з 1817 р. значно впали. До цього спричинилося поновлення врожай-
ності у Західній Європі та ряд політичних чинників, як-от заворушення в Італії
та грецьке повстання. Втім тенденцію регулярного зростаючого збуту півден-
норосійського зерна це вже не могло зупинити і кількісні показники одеського
хлібного експорту наприкінці 1832 р. складали більше, ніж подвійну у порів-
нянні з 1815 р.29.

1833 р. більшу частину Російської імперії охопив неврожай, який особливо
позначився на її південних провінціях. Настільки, що навіть постала потреба
імпорту закордонного хліба. Все це в один момент розвіяло занепокоєння пів-
нічнонімецьких аграрних держав, які найбільше переймалися постійним розши-
ренням південноросійського зернового збуту. Неврожай 1833 р. вказав на слаб-
кість російського аграрного сектору, оскільки зростання вивозу не спиралося
винятково на інтенсифікацію виробництва. Якщо б це справді було б так, то
надлишок зерна, який не віднаходив збуту внаслідок низьких цін на пшеницю
у попередні роки мав би накопичуватися або на складах морських міст, або ж
у зерносховищах поміщиків. І тоді б його було б достатньо для того, щоб змогти
покрити втрати одного єдиного врожаю.

Ні те, ні інше не підтвердилося. Із цього зробили заспокійливий висновок,
що Південна Росія постачає зерно до західноєвропейських країн лише на-
стільки, наскільки їхні потреби не покриваються власною продукцією та по-
стачанням сусідніх до них хліборобських держав. Саме цим, на думку австрій-
ських консулів, пояснювався факт успішної конкуренції північнонімецького
хлібу на англійських ринках. Утім, вони констатували, що середземноморські
ринки для балтійського зерна були остаточно втраченими.

З попередніх викладок випливало цілком логічне наступне запитання:
як взагалі в Росії було можливе раптове вилучення з місцевого споживання
значних партій зерна на експорт. Для цього консули провели підрахунки що-
річного споживання хліба на людину. Так, згідно з даними за 1802 р. врожай
для тодішньої європейської території Росії склав 131 млн 995 тис. 592 чет-
вертей хліба (448 млн 785 тис. нижньоавстрійських гарнців). З них
1 млн 500 тис. четвертей було продано на експорт. Таким чином, після вилу-
чення п’ятої частини посівного зерна залишалося десь біля 357 млн 500 тис.
гарнців. У співвідношенні до тодішнього населення у середньому на спожи-
вання для їжі, горілки і фураж разом випадало десь дев’ять гарнців на одного
мешканця30.
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Третій період південноросійської зернової торгівлі, який згідно з баченням
австрійських консулів розпочався 1835 р., являв собою, хоча і не ривкий, але
зате тривалий прогрес. це був період політичної стабільності у Європі, що до-
зволило налагодити постійні контакти на зовнішніх ринках збуту та впоряд-
кувати вітчизняні джерела постачання. Як наслідок, коли 1847 р. знову ціни
на хліб на зовнішніх ринках різко пішли вгору, Одеса виявилася цілком у стані
задовольнити весь попит. хоча, як зазначають австрійські службовці, ціни
1847 р. і близько не наблизилися до висот 1817 р. 1849 р. став знову звичайним
і вивезення зерна повернулося на його регулярний об’єм. Втім, це вже були
значні об’єми, які складали 1 млн 565 тис. 278 четвертей пшениці з Одеси і
660 тис. 984 четвертей з усіх інших портів Півдня Росії, разом 2 млн 226 тис.
262 четверті31.

Підсумовуючи, австрійські консули робили декілька проміжних висновків
щодо перспектив південноросійського хлібного експорту. Так, вони вважали,
що зростання щорічного вивозу зерна з портів Чорного й Азовського морів ще
довго не досягне своїх меж. Виходили вони з того, що умови родючої землі і її
можливості в південноросійських провінціях жодним чином не співвідносяться
з фактичними врожаями. Адже величезні простори найродючіших місцевостей
лежали необробленими через брак робочих рук, а аграрна культура “за винят-
ком німецьких і менонітських поселень стоїть на найнижчому щаблі освіти”.
Втім, укладачі звітів зауважували, що у цьому відношенні російським урядом
багато чого було зроблено через відкриття сільськогосподарських шкіл і запро-
вадження нових знарядь праці. Але австрійські консули очікували більших
результатів не стільки від цих безпосередніх заходів, як від опосередкованого
самостійного розвитку, який неминуче має наступити у майбутньому разом зі
зростаючим перенаселенням Західної Європи.

Адже, на той час у більшості країн Європи вже був порушений баланс між
внутрішнім виробництвом зерна і його річною потребою. Навіть Англія, у якої
польова культура знаходилася на найвищому рівні досконалості, була не в стані
за найкращих врожаїв покрити потреби промислового населення. Італія, Фран-
ція, Бельгія, Нідерланди, Швеція і Норвегія та більша частина Німеччини за-
лежали від закордонного зерна. Продукція ж балтійських провінцій, хоча й
здатна до деякого зростання через поліпшення експлуатації землеробства, втім
могла задовольняти лише у річному обмеженому розмірі попит західноєвро-
пейського побережжя.

Тому, за баченням австрійських консулів, сільське господарство Російської
імперії просто вимушене, незважаючи на усі перешкоди, тримати рівний крок
разом з поширенням промисловості від свого центрального пункту – Англії –
далі на Схід. “І у цьому лежить правдивий ґрунт значення російської зернової
торгівлі для сьогоденні і майбуття усієї Європи”32.
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1.2. Незерновий експорт Одеси

Другим, за значенням після хлібного, був вивіз овечої шерсті. Поштовхом
до інтенсивнішого розведення овець для російських поміщиків став 1815 р.,
коли раптове падіння цін на зерно змусило шукати додаткові джерела прибут-
ків. Тим більше, що збут овечої шерсті за кордон зазнає значно менших коли-
вань, ніж експорт зерна. Адже, навіть за найнесприятливіших умов залиша-
ється можливість з часом вигідно продати збережені багаторічні запаси.

Особливо швидко відбувалося зростання експорту шерсті протягом 1840-х
років: якщо 1838 р. до Одеси було доставлено 98 тис. 339 пуд., то 1849 р. –
235 тис. 468 пуд. Австрійські консули вважали, що західноєвропейський ринок
шерсті виступав надійним гарантом регулярного збуту цього продукту. Втім,
вони ж вказували і на появу конкурента, якого не можна було не помічати – ав-
стралійську шерсть.

Зростав також і вивіз тваринних жирів. їх експорт з Одеси виріс з 234 тис.
950 пуд. 1838 р. до 403 тис. 997 пуд. 1848 р.

Про якийсь вплив експорту російських фабрикатів за кордон на загальний
торговельний баланс Одеси не йшлося. Він обмежувався вкрай незначними то-
варами, серед яких найважливішими були канати, шкіра і мідні вироби. Решта
промисловості, яка поставала у першій половині хІх ст. завдяки “найсуворі-
шим заборонним заходам” російського уряду, переймалася задоволенням внут-
рішнього попиту і була мало конкурентною на зовнішніх ринках. До того ж,
віддалі і брак сучасних сухопутних комунікацій не дозволяв подібний експорт
через Одесу з внутрішніх промислово розвинених провінцій Росії33.

1.3. Одеський імпорт

На відміну від експорту, ввізна торгівля не мала таких яскравих злетів і
показувала у першій половині хІх ст. однотипний хід. До того ж її вартість у
порівнянні з вивозом була значно нижчою і у середньому ніколи не складала
навіть половини експорту. Як перший чинник такого становища австрійські
консули розглядали брак добротних комунікацій. Так, на відміну від одеського
порту, північні порти Російської імперії володіли розгалуженою мережею вод-
них шляхів, що й гарантувало їм забезпечення внутрішніх провінцій закор-
донними товарами. Виходило так, що населеним пунктам, які лежали значно
далі від Петербурга, ніж від Одеси, було значно швидше і вигідніше задоволь-
няти свої потреби в іноземній мануфактурі через імперську столицю. І лише
колоніальні товари і південні фрукти віддавали перевагу узбережжю Чорного
моря34.

Другим чинником, який гальмував зростання імпорту австрійські консули
вважали часту зміну митного тарифу. З 1816 р. було введено в дію не менше
шести нових постанов, які між собою суттєво різнилися. Спільним же для них
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33 Ibid. – S. 278.
34 Ibid. – S. 278-279.



було те, що згідно з ними головні товарні статті для імпорту обкладалися
завжди вище. Ілюструвалося дане твердження наведенням поступових змін
митної ставки для імпорту цукру-сирцю, кави і спирту.

Яким було співвідношення одеського експорту до імпорту, видно з наступ-
ної таблиці37:

Стрімкий злет одеської торгівлі призвів до того, що Одеса на середину
хІх ст. стала другим за важливістю портом Російської імперії38.

2. Одеса як торгово-портовий центр у порівнянні
Наведені вище дані про об’єми зернового експорту з Одеси та інших пів-

денноросійських портів Чорного й Азовського морів засвідчують абсолютне до-
мінування одеського порту – адже експорт з Одеси перевищував аналогічний
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35 Анкер – стара німецька міра рідини – 34-36 л.
36 Ibid. – S. 279. 
37 Ibid. – S. 281.
38 Ibid.

Ввізне мито на

За тарифом цукор-сирець
за пуд.

Кава
за пуд.

Спирт
за анкер35

31 березня 1816 р. 1 руб. 50 коп. 3 руб. 10 руб.

20 листопада 1819 р. 0 руб. 75 (60) коп. 2 руб. 9 руб.

12 березня 1822 р. 2 руб. 50 коп. 5 руб. заборонено

l січня 1826 р. 2 руб. 80 коп. 6 руб. ``

18 грудня 1836 р. 3 руб. 6 руб. ´´

28 листопада 1841 р. 3 руб. 80 коп. 6 руб. 15 ´´36

Роки Імпорт
Ср. руб.

Експорт
Ср. руб.

Разом
Ср. руб.

1840 5,133,000 10,659,000 15,792,000

1841 4,531,000 9,381,000 13,912,000

1842 5,170,000 10,289,000 15,459,000

1843 3,829,000 10,338,000 14,167,000

1844 3,743,000 15,579,000 19,322,000

1845 8,065,000 18,126,000 26,191,000

1846 7,745,000 22,763,000 30,508,000

1847 11,113,000 34,765,000 45,878,000

1848 9,189,000 20,873,000 30,062,000

1849 10,373,000 19,178,000 29,551,000



сукупний експорт з інших портів майже у два з половиною рази. Постає питан -
ня – у чому ж була перевага одеського порту перед іншими південноросійськими
портами і чи була значною конкуренція неросійських чорноморських портів.
Відповіді на ці питання цілком містяться у звітах австрійських консулів.

2.1. Одеса vs Галац-Бреїла
Поряд з російським зерном у 30–40-х роках хІх ст. на європейських ринках

з’явилося і румунське. Головними портами, через які останнє постачалося на зов-
нішній ринок були розташовані на лівому березі Дунаю молдовське місто Галац
і волоське місто Бреїла [у звітах цього часу консулами воно позначається на
турецький манер як Ібраїла (Ibraila) – авт.]. Піднесення цих міст почалося за де-
кілька років після укладення Адріанопольського мирного договору [згідно з умо-
вами договору надавалася свобода плавання для комерційного флоту будь-яких
держав Дунаєм і протоками Босфор і Дарданелли – авт.]. З точки зору австрій-
ського консула в Галаці х. В. Губера дві обставини відіграли вирішальну роль у
піднесенні румунських портів – дозвіл на вільне вивезення сільськогосподарської
продукції Дунайських князівств та встановлення безперервного пароплавного
сполучення між Віднем і Константинополем через Дунай і Чорне море39. 

Втім, на переконання х. В. Губера Галац й Бреїла того часу швидше за все
могли розглядатися для Одеси як засіб пом’якшення втрат, а ніж предмет не-
безпечного суперництва. За його баченням переваги Одеси перед названими
портами полягали у наступному: вона була морським портом, судноплавство у
якому припинялося лише на короткий час за суворої зими. Весною ж вантажі
з Одеси прямували безпосередньо до місць призначень. Щодо дунайських по-
ртів, то вони на той час поєднувалися з Чорним морем Сулинським гирлом.
Для його проходження вантажні судна слід було розвантажити, а у відкритому
морі знову довантажувати. До того ж, інколи потрібно було тижнями очікувати
на саму можливість плавання ним. Відповідно страхування для дунайських пе-
ревезень постійно було на 2% дорожчим, ніж для Одеси. Як і ціни на фрахт –
в Галаці і Бреїлі вони були постійно на 30–50% вищими, ніж в Одесі. Ще одна
проблема – торговець у Галаці ніколи не міг обрахувати час, який був потрібний
його суднам для плавання Дунаєм і проходження Сулини40. Тобто, за словами
австрійського консула, “йому бракує правильної основи для використання
кон’юнктури зернового ринку”41. Через те, відправлення з Одеси вчасно сягали
місць призначень, у той час як поставки з дунайських портів прибували з 6-8
тижневим спізненням, коли ціни починали падати. 
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39 Bericht des k. k. Consuls zu Galatz Chr. Wilhelm Huber über den Verkehr der unteren
Donauländer im Jahre 1847... – S. 8.

40 Як відбувався прохід Сулинського гирла, які документи оформлялися, як дован-
тажувалися судна у відкритому морі і які небезпеки та фінансові витрати з усіх цих
операцій поставали у 40-х роках хІх ст. див. детальніше: Die untere Donau und die Su-
linamündung // Journal des österreichischen Lloyd. – 1844. – IX. Jg. – 23. März. – Nr. 24.

41 Bericht des k. k. Consuls zu Galatz... – S. 49.



Відмінності були і в головних статтях експорту. Так, для дунайських портів
це була кукурудза, яка за кількістю і якістю переважала російську. Однак, кон-
сул наголошував на тому, що найсуттєвіша перевага російського портового
міста полягала у тому, що Одеса експортувала переважно пшеницю. На того-
часному світовому ринкові вона була відома як польська пшениця відмінної
якості, яку неодмінно можна було купити за недорогу ціну [завдяки кріпосній
праці селян – авт.]. З молдово-валаських портів надходила пшениця друго- і
третьосортної якості, для вигідного збуту якої зажди потрібний жвавіший
попит, ніж за звичай. Відповідно грошова вартість експортованого хлібу з
Одеси була завжди принаймні вдвічі вищою, хоча у кількісному виразі це могли
бути приблизно рівні показники.

Нарешті, наприкінці 40-х років хІх ст. Одеса вже мала багаторічний тор-
говельний досвід, міцні зв’язки, надійний кредит і великі капітали у порівнянні
з дунайськими портами42.

2.2. Одеса й інші південноросійські порти 

Поряд з Одесою в експортно-імпортні операції Півдня Російської імперії у
середині хІх ст. були задіяні наступні порти: Бердянськ, Маріуполь, Таганрог
і Ростов на Дону в акваторії Азовського моря, кримські порти Керч, Феодосія
і Євпаторія та російські порти на Дунаї – Ізмаїл і Рені. херсон і Миколаїв слу-
гували переважно каботажному плаванню, постачаючи товари до Одеси.

2.2.1. Азовські порти

На відміну від Чорного моря плавання в Азовському морі мало свої при-
родні обмеження. Зокрема, воно було сезонним і тривало з другої половини
квітня до середини листопада43. Східна частина Азовського моря мілководна.
Тому більшість суден, які прямували на Таганрог, вимушені були у Керчі пере-
вантажувати свій товар на каботажні кораблі, прибуваючи у порт з баластом.
Теж відбувалося у зворотному напрямку44.

За об’ємом товарообороту другим після Одеси у середині хІх ст. був Та-
ганрог. На цей час його зернова торгівля значно зменшилася через конкуренцію
краще географічно розташованих Маріуполя і Бердянська. До цього долучи-
лося й обміління устя Дону та самого порту. Однак, на відміну від Одеси, пе-
реважання експорту з Таганрогу не було настільки разючим і протягом цілого
ряду років залишалося приблизно рівним. Пояснення значних об’ємів товароо-
бороту Таганрогу та його успішних імпортних операцій лежить у його доброт-
ному зв’язку з внутрішніми губерніями імперії. Через Ростов він мав вихід на
судноплавний 130-мильний відрізок Дону. Останній же завдяки Іванківському
каналові був поєднаний з Волгою45. Тому через Таганрог швидше і дешевше
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42 Ibid. – S. 48–49; Bericht des k. k. Consuls zu Galatz... 1848. – S. 250.
43 Geschichtliche und statistische Notizen über den District von Mariupol. – S. 229.
44 Der Verkehr der russischen Häfen am schwarzen und azow’schen Meere im Jahre

1849. – S. 295–296. 



було задовольняти тамтешні місця у закордонних товарах з південних портів,
ніж доставляти їх ґрунтовими дорогами з Петербурга – “переваги, якої – як уже
згадувалося – немає Одеса”46.

З Бердянська, на відміну від Одеси, вивозили м’яку пшеницю. Втім, вона
дуже цінувалася на зовнішніх ринках і її часто порівнювали з польською. При
цьому значна частина жиру і чистої шерсті, які вироблялася на сусідніх місце-
востях, оминала Бердянськ, прямуючи Дніпром до херсону, а звідти до Одеси.
За заувагою австрійського консульського агента Й. Іванчича, завдання торгівлі
Бердянська полягало у притягненні цих товарів47. 

З Маріуполя вивозили переважно зерно, олійне насіння, овечу шерсть і
шкіри биків. При чому, переважна більшість цих статей була не місцевого по-
ходження, а прибувала з Катеринослава, Полтави і харкова48.

2.2.2. Чорноморські порти

Керченський порт, розташований на вході в Азовське море, набув позірного
значення у торгово-транспортних операціях лише завдяки штучним заходам ро-
сійського уряду. За розпорядженнями останнього всі закордонні судна перед за-
ходом в Азовське море мусили вистояти в Керчі 28-денний карантин. цілком при-
роднім наслідком цього стало те, що більшість торгових домів Азовського моря,
які займалися вивезенням за кордон сільськогосподарських продуктів постачали
їхні товари каботажними суднами до Керчі. Там вони їх складували для того, щоб
змогти їх перевантажити на іноземні судна ще під час карантинного стояння.

ця позірність відразу далася взнаки, як тільки 1847 р. карантинний час було
зменшено до 14 днів, а 1848 р. до 4 днів – торгівельна активність в Керчі впала.
З одного боку, кораблі нині прямували до Азовського моря самостійно. З ін-
шого, навколишні кримські території через низьку продуктивність не могли за-
пропонувати значних партій зерна і сировини для вивозу. До того ж, у крим-
ському експорті брали участь Євпаторія з Феодосією49. 

Феодосія, за словами австрійського консула, була колись важливим перевалоч-
ним пунктом сільськогосподарських продуктів південно-східних губерній, які до-
возилися каботажними суднами з Азовського моря для подальшого експорту за кор-
дон. Феодосійський порт, втім, спіткала така ж доля, як і керченський – з часу
полегшення азовського судноплавства його діяльність обмежилася майже виключно
вивезенням кримських продуктів та ввезенням товарів для місцевих потреб50.

Подібне до Керчі і Феодосії місце у чорноморській торгівлі займала і розташо-
вана на західному узбережжі Криму Євпаторія. Там, правда, один час промайнула
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45 Ibid. – S. 294–295.
46 Ibid. – S. 296.
47 Bericht des k. k. Consular-Agenten zu Berdiansk G. G. Ivancich. – S. 111.
48 Geschichtliche und statistische Notizen über den District von Mariupol. – S. 229.
49 Der Verkehr der russischen Häfen am schwarzen und azow’schen Meere im Jahre

1849. – S. 302.
50 Ibid. – S. 303–304.



іскра надії. Зважаючи на вкрай вдалу кон’юнктуру 1846 і 1847 рр. ряд одеських тор-
гових домів виношували плани відкриття тут своїх філій. Однак, вже 1849 р. приніс
розчарування і плани були відкладені до кращих часів. Втім, австрійський консул
в Одесі сумнівався, що Євпаторія зможе вийти за локальні межі Криму. У своїх сум-
нівах він керувався такими міркуваннями: з одного боку, євпаторійський рейд через
піщаний ґрунт пропонував суднам відносну безпеку. З іншого, населення і продук-
тивність півострова Крим були вкрай незначними з тим, щоб окрім Керчі і Феодосії
бути здатними забезпечити і цей порт чи то значним імпортом закордонних товарів,
чи то значним експортом місцевих сільськогосподарських продуктів51.

Російські порти на Дунаї – Ізмаїл і Рені – зазнали свого піднесення після
укладення Адріанопольського мирного договору 1829 р., за яким усі острови
між Кілійським і Гергіївським рукавами дунайської дельти відходили до Росій-
ської імперії. Головні статті експорту – зерно, сири, овеча шерсть – були бесса-
рабського походження. Втім, торговельний рух цих портів, не поширювався
далі Константинополя, а через недостатню тамтешню глибину Дунаю обмежу-
вався суднами з невеликою тоннажністю52. 

3. Місто Одеса та його порт:

3.1. Місто

Перші будівлі майбутньої Одеси, за даними Л. Гутманншталя, постали в
Одесі 1793 р. з волі Єкатєріни ІІ за розпорядженням віце-адмірала Рібаса. Ос-
танній зводив їх на місці ним же зруйнованого турецького форту Гаджібей.
Одеса швидко розвивалася, і 1813 р. налічувала вже 22 тис. мешканців. Правда,
цього року 3 тис. одеситів померли від чуми. Утім, осінню 1814 р. місто вже
знову налічувало 2 тис. будинків з 25 тис. мешканців, а оборотний капітал в
торгівлі складав від 40 до 50 млн паперових рублів.

Піднесенню одеської торгівлі, а з нею і самого міста безумовно посприяло
оголошення Одеси вільним містом у травні 1817 р. Тоді ж місто було оточене
з берегового боку митною лінією. Консул вказує також на плідну адміністра-
тивну діяльність графа Воронцова, “який дане місце підняв до його нинішньої
меркантилістичної важливості”53. 

На 1849 р. Одеса налічувувала 60 тис. 055 мешканців і з цим показником
займала четверте місце серед міст імперії (на першому Санкт-Петербург –
470 тис. 202, далі Москва – 349 тис. 068 і Варшава – 167 тис.)54, а її товарообо-
рот складав близько 30 млн ср. руб.55.
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51 Ibid. – S. 305.
52 Ibid. – S. 306-308.
53 Ibid. – S. 281.
54 thal J. Schifffahrt und Handel des russischen Reiches im Jahre 1849. – S. 111.
55 Der Verkehr der russischen Häfen am schwarzen und azow’schen Meere im Jahre

1849. – S. 281.



Швидке зростання міста і збагачення його мешканців, як можна зрозуміти
зі звітів австрійських консулів, не йшло в ногу з упорядкуванням міської
інфраструктури. Особливі нарікання викликав стан міських вулиць, які були
у вкрай поганому стані. За словами консула, міські вулиці були у гіршому
стані, ніж грунтові дороги поза межами міста. Свого часу [в оригіналі “багато
років тому” – авт.] одеські вулиці були побудовані за найбільш прогресивною
на той час системою Макадама56. У подальшому на побудову і утримання ву-
лиць виділялися значні суми. Однак гроші більшою частиною пропали, а
кам’яна основа вулиць настільки занепала, що повсюди були ями, наповнені
багнюкою. Рух такими вулицями був вкрай небезпечним, а у багатьох місцях
просто неможливий57.

Так, за 1859 р. повідомлялося, що транспортування зерна з міських складів
до гавані за дощової погоди сягало вартості у 40 коп., а з поблизу розташованих
передмість Одеси – навіть 70 коп. за четверть. Щоб зрозуміти, наскільки це
справді висока ціна, зауважувалося, 70 коп. за четверть – це була фрахтова ціна
за транспортування зерна від Одеси до Марселя58.

Усвідомлюючи всю катастрофічність ситуації зі станом вулиць ряд найав-
торитетніших одеських домовласників утворили “Муніципальний комітет для
брукування міста Одеси”59, який мав зарадити біді. За проведеними підрахун-
ками для брукування одеських вулиць необхідно було 20 млн бруківки з по-
рфіру і діориту. Каменоломні з цим матеріалом лежали біля Ялти та Святогеор-
гієвського монастиря між Балаклавою і Камишем. На початку 1860 р. через
„Journal d’Odessa“ члени комітети звернулися до вітчизняних та іноземних під-
приємців, які мали подібні каменоломні у Франції, Бельгії, Німеччині й Італії.
їх просили взятися за видобування каменю на південному березі Криму з тим,
щоб щорічно постачати щонайменше 2 млн бруківки протягом 10 років. При-
вабливою ця справа виглядала й тому, що означені південнокримські камено-
ломні лежали на морському узбережжі. Через те вантажити камінь на судна
можна було безпосередньо на місці.

Окрім того, недалеко від самої Одеси на судноплавних відрізках Бугу,
Дніпра і Дністра були значні поклади граніту і піщаника. Щоб їх досягти, по-
трібно було усього декілька днів водного ходу60.
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56 Джон Лаудон Макадам (1756–1836) – шотландський інженер-шляховик.
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59 Konsularberichte. Rußland. Odessa, im Februar // Austria. – 1860. – I. Bd. – XII. Jg. –
S. 399; Konsularberichte. Rußland. Odessa, Ende Dezember... – S. 127.

60 Konsularberichte. Rußland. Odessa, im Februar... – S. 399.



Тому закликали усіх, хто готовий взятися за розробку каменоломень і по-
стачання бруківки, чи також і за саме брукування звертатися до комітету з тим,
щоб отримати детальнішу інформацію про умови можливої співпраці61.

На початку літа 1860 р. комітет звернувся ще раз. Його члени спростовували
чутки про те, що угода вже укладена. Також повідомлялося, що до 1 серпня за
старим стилем (13-го – за новим) жодного контракту не передбачається укла-
дати. Причина – дати зарубіжним підприємцям достатньо часу для рівноправ-
ної участі у конкурсі. До цього повідомлення консул зробив наступне заува-
ження: „Тут відомо, що за доброї слави, якою користуються за кордоном
віденські роботи з брукування, муніципальний комітет за рівних умов перевагу
надаватиме пропозиціям з Відня“62. 

Поки новостворений комітет переймався перемовинами з потенційними
підприємцями, які протягом двох років так і не дали позитивного результату63,
ситуація з одеськими вулицями наближалася до критичної межі. У грудні
1860 р. консул повідомляв: “У самій Одесі, третьому місті Російської імперії,
не відбувається нічого для того, щоб покласти край багаторічним наріканням
на поганий стан вулиць, які у наслідку постійно втрачатимуть свою кам’яну
основу. цьогорічна ж зима як видається лишила все позаду себе, що у цьому
відношенні вже було пережито безнадійного. Одного триваючого два дні
дощу було достатньо, щоб місто перетворити у багно, яке у багатьох місцях
не можливо проїхати екіпажем. Перевезення четверті пшениці від складів до
місць навантаження у порту коштує вже від 75 копійок до 1 рубля сріблом,
тобто більше, ніж фрахт звідси до Марселя64; транспортні витрати на переве-
зення сажня деревини від розташованих усього за 40 верст Маяк до Одеси ви-
бігає на 24 ср. руб. і за сіно мусять сплачувати 15 ср. руб. за віз”65.  

Дана ситуація видно справила відповідне враження і на Олександра ІІ під
час його відвідин Одеси. В усякому разі, він підтримав ініціативу графа Стро-
ганова про виділення одеській громаді суми у 1 млн 200 тис. ср. руб. на бруку-
вання та освітлення вулиць66.
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61 Ibid. Публікуючи дане повідомлення консула з надією, що хтось з австрійських
підприємців проявить інтерес у означених поставках, редакція зауважувала, що „од-
ночасно службовим шляхом про це постaвлені до відома торгово-промислові палати
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62 Konsularberichte. Rußland. Odessa, im Juni // Austria. – 1860. – II. Bd. – XII. Jg. –
S. 31.

63 Konsularberichte. Rußland. Odessa, Ende Dezember... – S. 127.
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ревезення зерна між Одесою і французьким чи англійським узбережжям. Ibid. – S. 128.

65 Ibid. – S. 127.
66 Ibid.



3.2 Гавань і рейд Одеси

Наприкінці 50-х років не кращі часи переживала й одеська гавань з рейдом.
Вона значно обміліла, так що судна могла завантажуватися десь до половини
своєї вантажної спроможності. Решту ж треба було довантажувати вже на рейді,
якірний ґрунт якого теж був не у найкращому стані. Через те з кожним роком
усе більше суден зазнавали на ньому різноманітних аварій. Втім, обміління га-
вані носило не стільки природний, як штучний характер. Справа у тому, що
одеський порт був мало пристосований для видалення баласту. Тому, щоб уник-
нути багатосотенних витрат на дану операцію, багато капітанів вдавалися до
підкупу караулу, який дозволяв викидати вночі баласт просто у море. У на-
слідку, обміління гавані і рейду лише посилювалося, води яких до того ж були
переповнені також відрізаними якірними ланцюгами й іншими затонулими ма-
теріалами67. За байдужості офіційних органів, які не робили жодних кроків для
вирішення проблеми, одеські торговці збиралися звертатися до відповідного
міністерства у Санкт-Петербурзі. Сам же консул, з одного боку, допускав мож-
ливість того, що через небезпеки, які поставали для суден в одеському порту,
іноземні страхові компанії або ж припинять страхувати рейси до Одеси, або ж
значно піднімуть страховий платіж. З іншого, за його оцінкою, “потрібна буде
велика майстерність і значні фінансові вливання, щоб покласти край цій ситуа-
ції”68. Висновок же, який робив Й. фон цішіні був не зовсім оптимістичним:
“Проблеми між тим стали дуже серйозними, щоб їм зарадити звичайними
засобами і, мабуть, лише наступне покоління зможе побачити, як вони будуть
остаточно усунуті”69.

Висновок
Таким чином, австрійські консульські звіти представляють безумовний

інтерес як джерело з дослідження історії Одеси. їх використання дозволить
значною мірою доповнити наявні роботи значним фактичним матеріалом.
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