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У статті на основі українських та італійських архівних джерел вперше в 
історіографії поданий просопографічний портрет італійських купців 1-ої 
гільдії Одеси – Б. Понсіо, К. де Азарта, Дж. Порро, П. Казаретто, Г. Джер-
боліні, – які здійснювали зовнішню торгівлю у 1820-1860-х рр. Автор роз-
глядає причини і умови заснування італійських торгових домів, участь цих 
купці у громадському і благодійному житті Одеси. Встановлені причини 
ліквідації італійських експортних компаній та втрати провідних позицій 
італійців у зерновій торгівлі Одеси у середині ХІХ ст.
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The article provides a biography and an analysis of the activities of Italian 
merchants testifies to their significant contribution to the development 
of Odesa and gives an opportunity to demonstrate the peculiarity of this 
ethnosocial group. 
The presented topic is extremely important for understanding economic 
trials in the Dnieper Ukraine in the 19th century. The source of the 
research was archival materials of the State Archives of Odesa Region 
(Odesa, Ukraine) and the State Archive of Turin (Turin, Italy). 
During 1820-1870’s in Odessa, Italian trading houses were founded only 
by natives of the Sardinian kingdom (B. Ponsio, C. de Asarta, P. Casaretto, 
D. Gattorno, C. Rocco, G. Gerbolini etc.). In order to do business in the 
city, the merchants made a family or own, translated from Italy or earned 
on the city, capital, which in the course of several years gave thousands of 
dollars at the expense of exporting Ukrainian grain to the Mediterranean 
ports (Genoa, Nice, Marseille, Triest). In addition to economic activity, 
they were engaged in building and improvement of the city, philanthropy, 
and also held positions in local and state authorities, and entered the 
status of honorary citizens of the city. Italian merchants were the authors 
of projects to improve the infrastructure (transport network, telegraph 
line, water supply) in Odesa and adjacent territories. The aim of these 
projects was to improve the conditions for trade. Despite this, they did 
not break the ties with their homeland, and in unfavorable economic 
circumstances closed business in Odessa, transferring capital to Italy.

Протягом першої половини ХІХ ст. італійці по-
ряд з греками, німцями, французами були лідера-
ми у здійсненні торгівлі в Одесі – найпотужнішого 
порту Наддніпрянської України. Окрім цього, Апен-
нінський півострів був одним з головних напрямків 
експорту українського збіжжя. Тому дослідження 
економічної діяльності італійської громади Одеси 

є необхідним для розуміння економічних тран-
сформацій і процесів модернізації всієї Наддні-
прянської України.

Присутність і значний внесок італійських не-
гоціантів у здійснення торгівлі в Наддніпрянській 
Україні констатується в історіографії, але дослі-
дження загальних тенденцій участі італійського 
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купецтва в українській економіці протягом ХІХ – 
початку ХХ ст., висвітлення біографій і аналіз діяль-
ності купців здійсненні не були. Окремих аспектів 
цієї теми у своїх дослідженнях торкалися К. Ба-
цак [1], Н. Бацак [2], А. Маколкін [3], П. Поджи 
[4], хоча більшість італійських експортних компа-
ній навіть не згадується.

«Скромна» увага до цієї теми багато в чому 
зумовлена тим, що джерельна база розпороше-
на поміж різних вітчизняних та іноземних архі-
вів, потребує залучення значної кількості преси і 
статистичних матеріалів. Відсутність можливості 
відтворити повноцінну біографію купців і про-
аналізувати їхню діяльність в повній мірі вима-
гають залучення просопографічного методу, що 
дозволяє створити колективну біографію цієї ет-
носоціальної групи. 

Мета статті – скласти просопографічний пор-
трет італійських купців, чиї торгові доми діяли в 
Одесі в 1818-1860-х рр. Основу джерельної бази 
дослідження стали матеріали Державного архіву 
Одеської області (далі – ДАОО) і звіти генераль-
них сардинських консулів в Одесі, що зберіга-
ються в Державному архіву Турина (L`Archivio di 
Stato di Torino (A.S.T.).

Закінчення наполеонівських війн, політич-
на стабілізація на Апеннінському п-ові, зерно-
ва криза в Європі у 1815-1817 рр. зумовили від 
італійських негоціантів пошуку нових ринків 
для закупівлі зерна. Заходи російського уряду, 
спрямованні на залучення іноземців до торгівлі 
в Одесі, відкриття у 1816-1817 рр. генеральних 
сардинського і неаполітанського консульств, чиїм 
завданням було лобіювання і захист торгових 
інтересів своїх співвітчизників та італійського 
мореплавства, наявність в значному об’ємі сіль-
ськогосподарської продукції зумовили появу іта-
лійських комерсантів в Одесі. 

Налагодження регулярної торгівлі, незалежної 
від посередників, вимагала від іноземних купців 
заснування в Одесі торгових домів, які могли бути 
як незалежними компаніями, так і філіями вже іс-
нуючих в Європі фірм. Відкриття бізнесу в Одесі 
вимагало від негоціантів зарахування до 1-ої, в 
окремих випадках до 2-ої, купецької гільдій, для 
чого вони повинні були мати відповідний капітал 
і нерухомість у місті [5, с.18]. 

У 1818-1820-х рр. в Одесі експорт зерна здій-
снювали такі італійські негоціанти, як Б. Понсіо, 
П. Сарторіо, Д. Гаторно, Дж. Верані і О. Сарато. 
Перші три представляли генуезькій капітал, а «Са-
рато і Верані» – ніццький. 

Засновниками торгового дому «Сарато і Вера-
ні» в Одесі виступили ніццькі купці брати Клересі 

та Антоніо Сарато. Управителями торгового дому 
в Одесі стали Джузеппе Верані і брат А. Сарато, 
Онорето. Торговий дім «Брати Клересі» був голов-
ним партнером, на чиє ім’я приходилась більшість 
зерна, відправленого з Одеси, і вони вкладали 
в цей бізнес гроші відповідно до контракту. У 
1824 р. брати Клересі вирішили вийти з бізнесу 
[6]. Торговий дім володів трьома суднами «Лю-
ция», «Королева Марія-Кристіна», «Місто Одеса» 
[7, арк.426; 8, арк. 327], які плавали під росій-
ським прапором, а О. Сарато і Дж. Верані взяли 
російське підданство. У 1827 р. через збитки, 
що завдала російська-турецька війна 1828-1829 
рр., торговий дім об’явив себе банкрутом, а Ко-
мерційний суд Одеси вчинив конкурс на продаж 
майна «Сарато і Верані» на задоволення інтересів 
кредиторів [8, арк. 325-328]. 

Одну з перших потужних італійських фірм в 
Одесі відкрив генуезький купець Бартоломео 
Понсіо (1792 1837). Точна дати його прибуття до 
Одеси з Сардинського королівства невідома. У 
1818 р. він звернувся до графа О. Ф. Ланжерона 
з прохання зарахувати його до купців 1-ої гільдії, 
вказуючи, що він має капітал 5 100 крб., з хлібо-
торгівлі придбаний «власною працею», і нерухо-
мість у місті [9, арк.5].

Б. Понсіо володів будинком на воєнному форш-
тадті у VII кварталі під № 80 і № 81, що був придба-
ний у 1820 р.; та будинок на грецькому форштадті 
у кварталі L під № 574 , купленому в 1830 р. Оби-
два дома були оцінені Одеською Думою в 43 500 
крб. [10, арк. 44]. Також Б. Понсіо володів суднами 
«Нептун», «Св. Андрія» [11, арк. 5-6зв], «Св. Спи-
ридон» [11, арк.112-112 зв.], що плавали під ро-
сійським прапором. Б. Понсіо разом з І. Різнічем 
і К. Папудовим були засновниками першої страхо-
вої компанії на Чорному морі [12].

Бартоломео Понсіо помер 5 квітня 1837 р. в 
Ніцці. Згідно заповіту бажав, щоб його бізнес в 
Одесі був ліквідований, а майно розпродане [10, 
45 зв.]. Спадкоємцями стали його дружина Марія, 
син Ніколо, дочки Антонія і Жозефіна тощо. Вар-
тість рухомого та нерухомого майна оцінювалося 
у 180 000 крб., з яких 28 000 крб. складало при-
дане Марії. Цікаво, що сину, Ніколі, він радив не 
займатися комерцією, а бажав, щоб він отримав 
освіту і став адвокатом [10, арк. 47]. 

Ліквідацією бізнесу Б. Понсіо проводив управи-
тель його фірми Карло де Азарта (1790 1872). Ос-
танній народився в Генуї у родині іспанського емі-
гранта. Його брат Джакомо де Азарта став відомим 
в Сардинському королівстві воєначальником [13]. 

К. де Азарта прибуває до Одеси в 1818 р. ра-
зом з Б. Понсіо, для якого вирішував справи на 
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митниці й карантині [14]. К. де Азарата був при-
кладом того, як людина без статків, завдяки влас-
ним здібностям могла нажити мільйони в Одесі й 
посісти поважне становище в місті. 

Карло де Азарта швидко вивчив російську 
мову, торгове і цивільне законодавство Росій-
ської імперії. За свідченням консула навіть пе-
рекладав на італійську відповідні кодекси [15]. У 
1824 р. клопотав про надання йому російського 
підданства, яке отримав в 1827 р. 24 квітня 1828 
р. К. де Азарт зробив запит на зарахування його 
в купці 3-ої гільдії з капіталом у 80 000 крб. асиг. 
Він володів будинком, в якому проживав з роди-
ною, складами для зерна і співволодів двома «ма-
ленькими судами під російським прапором» [14]. 

На початку 1834 р. мав дружні зв’язки з ін-
шим італійським купцем Доменіко Гатторно [14], 
з яким планував відкриту в Одесі справу, але ос-
танній взяв у компаньйони Паоло Казаретто. В 
«Одесском вестнике» в рубриці навігація за 1837 
р. зазначається фірма «Понсіо і де Азарта», що 
свідчить про те, що саме К. де Азарта викупив біз-
нес Б. Понсіо. У 1838 р. К. де Азарт вже значиться 
самостійно як купець 1-ої гільдії. Його торговий 
дім знаходився під адресою вул. Ямська у власно-
му будинку [16, с. 359]. В цей період він став по-
стійним членом Комерційного суду Одеси і разом 
з родиною був зарахований до потомственних 
почесних громадян. Його сини, Емануель і Кос-
тянтин, допомагали йому керувати бізнесом [17, 
арк. 7]. Карло де Азарта помер в Генуї у 12 серпня 
1872 р. і був похований на генуезькому кладови-
щі Станьєло.

Один з синів К. де Азарта, Костянтин, зали-
шився й надалі жити в Одесі. Він був членом ко-
мітету для спорудження мостових, член Одеського 
відділення Комерційного ради, старшим членом 
Комерційного суду від купецтва, Міської управи, 
гласним міської думи, почесним мировим суддею, 
товариш голови Товариства виправних притулків 
для малолітніх злочинців. Був власником будин-
ків на вул. Елисаветинскій, 7 та вул. Московській, 
159, вул. Італійської, 38, вул. Торгової, 2 [18; 19, 
с. 58, 128, 244]. 

Свій будинок на вул. Торговій, 2 і маєток в с. 
Любоваєвка Тираспольського повіту Херсонської 
губернії Костянтин де Азарат заповідав своїй 
дружині Францисці Касперовній Турській. Після 
її смерті ця нерухомість повинна була перейти у 
спадок місту Одеса для того, щоб Одеське міське 
суспільне управління за рахунок прибутку від них 
створило дитячі столові в місті та передмісті на 
кшталт «Фребелівських Kindergarden….в яких 
діти, яких приводять на час роботи їхніх батьків, 

отримують початкове виховання і деякі знання» 
[20]. Ці установи повинні були бути названі на 
честь його першої дружини Людмили Касперов-
ної і сина Альфонса – «Людмило-Альфонсієвські 
установи денних дитячих притулків» [20]. 

Наприкінці 1830-1840-і рр. торговий дім Кар-
ло де Азарта був одним з найпотужніших поряд 
з тими, якими володіли Франческо Лаура, Паоло 
Казаретто, Джакомо Порро. Капітал цих компаній 
становив декілька сотень тисяч карбованців, які 
вони вкладали в нерухомість в Одесі та у цінні па-
пери [21]. Про Ф. Лауру нічого не відомо, на від-
міну від П. Казаретто і Дж. Порро.

У 1820-х рр. торгівлю в Одесі розпочинає ще 
один сардинській підданий Франческо Казарет-
то. Він був сином торговця з лігурійського міста 
К’яварі, який мав склади для зберігання і оптово-
го продажу зерна в Анконі й Генуї [4, с.XX]. Фран-
ческо розширив бізнес батька, заснувавши в Генуї 
торговий дім, який здійснював торгові операції в 
портах всього Середземного моря, Одесі, Таганро-
зі та портах Іспанії. Мав два судна, «Due Sorelle» і 
«Re David», що здійснювали рейси в порти Серед-
земного та Чорного морів [4, с.XXII]. 

Ведучи торгівлю в Одесі, Ф. Казаретто по-
знайомився з купецькою родиною Гатторнів [4, 
с.XXIV]. У 1820 х рр. Доменіко Гатторно, а з 1830 
р. його син Агостіно, вели торгівлю хлібом в Оде-
сі. Д. Гатторно очолював торговий дім в Генуї, а 
його брат мав свою фірму в Трієсті. Перебуваючи 
у ділових справах в Генуї, Агостіно домовляється з 
Франческо Казаретто про започаткування в Оде-
сі спільної справи. Для ведення бізнесу в Одесі 
Франческо відправляє туди свого сина Паоло 
(1813-1853). 

Паоло Казаретто народився в Генуї 29 черв-
ня 1813 р. [4, с.XXV] Отримав освіту в коледжі в 
Каркарі та вступив до Генуезького університету, 
проте, змушений був покинути навчання в 1829 р. 
через хворобу [4, с.XXVI]. У серпні 1834 р. Паоло 
і Агостіно Гатторно прибули до Одеси, де засну-
вали на рівних правах торговий дім з початковим 
капіталом 80 000 крб. під назвою «Гаторно і Каза-
ретто». Через декілька років А. Гатторно помер у 
Трієсті від холери, П. Казаретто став єдиним влас-
ником торгового дому [4, с.XXVII]. У 1840 р. він 
прийняв російське підданство [23].

В Одесі П. Казаретто почав товаришувати з ін-
шим сардинським підданим – Антоніо Россі, який 
мав бізнес в Таганрозі та обіймав там посаду сар-
динського віце-консула. А. Россі був сином відо-
мого генуезького купця Джероламо Россі. 9 червня 
1844 р. в Генуї П. Казаретто одружився з сестрою 
Антоніо, Елізі [4, с.XXIX]. Восени подружжя  
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прибуло до Одеси, де за час відсутності Паоло, з 
1842 р. до 1844 р., справами торговим домом ке-
рував його молодший брат – Луїджі. 

Наступні роки були успішними і для бізнесу П. 
Казаретто: з 1843 р. до 1848 р. капітал його фірми 
збільшився з 90 000 до 500 000 крб. [4, с.XXXI]. 
Після таких успіхів П. Казаретто замислився за-
лишити Одесу, вклавши гроші у більш безпечний 
бізнес, ніж торгівля. Він покинув місто з роди-
ною в 1850 р., проте тяжка хвороба не дозволила 
йому започаткувати новий бізнес на батьківщині. 
П. Казаретто помер у 1853 р. і був похований на 
кладовищі Станьєло в Генуї.

Джакомо (Яків) Томазович Порро розпочав 
свою купецьку діяльність в Одесі у 1822 р. або 
1823 р. Він походив з містечка Лоано провінції 
Лігурії. Консул Паоло Джованетті повідомляв, 
що прибув він в Одесу від генуезького торгового 
дому Рокка в якості дрібного службовця, що опі-
кувався навантаженням суден [21]. Вже 1825 р. 
Дж. Порро подав клопотання про зарахування до 
купців 1-ої гільдії. одним з директорів страхової 
компанії «Одессіана» [24]. З 1833 р. у місті про-
живав і його брат Жан-Батіста Порро, який також 
брав участь у комерційній діяльності. Помер Ж.-
Б. Порро у 23-річному війці від тяжкої хвороби 
у 1840 р. в Таганрозі, куди переїхав з метою від-
крити комерційну справу, що повинна була стати 
філією торгового дому його брата [25]. Ще один 
брат Джакомо, Феліче, проживав у Лоано і у доку-
ментах значиться як землевласник [26]. 

Дж. Порро був не в дуже приязних стосунках 
з сардинським консульством. А. Репетто називав 
його «відомими ворогом консульства» і писав, що 
Дж. Порро «переслідував його попередника П. 
Джованетті» [27]. В цьому ж листи консул зазна-
чав, що Дж. Порро відомий в цьому краї двома ре-
чами: по-перше, є автором різного роду «огидних 
пасквілів» як Тарфюр Мольєра, а, по-друге, «має 
гроші, і тільки Бог знає, скільки він заробляє»[27].

У 1843 р. Дж. Порро був призначений порту-
гальським генеральним консулом в Одесі та інших 
російських портах на Чорному морі [28]. У 1827 
р. купив будинок в Григорія Шершеневича, що 
знаходився в 1 частині в XVI кварталі під № 131 і 
№ 132 [29, арк. 133]. Помер 30 серпня 1858 р. в 
Одесі у віці 60 років. Мав п’ять синів і дві дочки. 
Залишив спадок в розмірі 4 млн. франків[30]. 

Найстарший син, Томазо Порро, працював 
секретарем у батька [31]. До України пересе-
лялися й інші родичі Джакомо Порро: у 1853 
р. його 23-річний племінник Томмазо Петріка, 
уродженець м. Фінале-Лігуре, і його син, Луїджі  
Порро, за фінансової підтримки Дж. Порро засну-

вали торговий дім «Porro Petrica & G» в Ізмаїлі з 
дочірньою фірмою в Рені [31], але події Східної 
війни не дали цій компанії можливості функці-
онувати. Ще один син Феліче Порро заснував 
власну справу у Бердянську, перетворившись на 
одного з найзаможніших експортерів збіжжя в 
цьому місті [33], а у 1885 р. був призначений там 
італійським віце-консулом [34, c. 279].

Ще одним прикладом збагачення і перетво-
рення на заможного негоціанта є постать сардин-
ського підданого Густаво Джерболіні. Г. Джербо-
ліні був призначений віце-консулом в Маріуполь 
у 1836 р. і урочисто присягнув вірно служити і 
виконувати свої обов’язки у консульському офісі 
в Одесі у присутності свідків [35]. У тому ж році 
одружився на Елізі Корсі, дочці турецьких підда-
них Ніколи і Марії Корсі, що походили зі Смірни і 
вже довгий час проживали в Одесі [36]. 

В російських портах консулам і віце-консулам 
дозволялося здійснювати торгівлю, в тому числі й 
міжнародну, без зарахування до купецької гільдії. 
Г. Джерболіні, скориставшись цим правом, розпо-
чинає торгівлю зерном у Таганрозі та Ростові: у 
1838 р. на суму 311 196 крб. [37, с.104], а у 1839 
р. – 507 125 крб. [38, c.103]. У 1844 р. він отримав 
звання керченського купця 1-ої гільдії [39, c.107]. 
У 1846 р. Г. Джерболіні переводить свою родину 
до Одеси, де побудував «дивовижно розкішний бу-
динок, що не дивно, адже, як стверджують, в цьо-
му році заробив 300 тис. крб. на зерні» – писав 
сардинський генеральний консул А. Репетто [40]. 
У 1849 р. Г. Джерболіні остаточно переїжджає до 
Одеси, де разом з іншим сардинським підданим 
Дж. Сімоні створює розпочинає торгову діяльність 
під фірмою «Джерболіні і Сімоні». 

У 1852 р. серед найпотужніших торгових домів 
італійців і загалом Одеси були компанії Джакомо 
Порро і Карла де Азарта, які здійснювали не лише 
зовнішню торгівлю, проводили фінансові опе-
рації між Одесою, Лондоном, Генуєю і Марселем 
[15]. Слідом за ними йшла компанія Вінценцо На-
полеоновича Россі. Про інші торгові доми «Брати 
Рокка», «Брати де Джованні», «Джерболіні й Сі-
моні», «Тубіно дядя і племінники», «Брати далль 
Орсо і сини», «Л. Россі і Ко» консул писав, що всі 
вони є філіями торгових домів Генуї [15].

Ведення бізнесу потребувало відповідної інф-
раструктури, яка, попри швидку відбудову і по-
стійне розширення Одеси, була не в кращому стані 
і потребувала постійної модернізації. Італійські 
піддані була авторами декільком проектів з бла-
гоустрою Одеси й інших регіонів Наддніпрянської 
України. Особливо вирізнявся купець1-ої гільдії, 
сардинський підданий Карло Рокко, чиї спроби 
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і проекти були направленні на поліпшення умов 
ведення зовнішньої торгівлі, але їх реалізація 
покращила б економічні умови і життя жителів 
всього регіону.

У 1856 р. купці 1-ої гільдії Джакомо Порро, 
Карло Рокка і Еліас Тработті звернулися до ново-
російського і бессарабського генерал-губернато-
ра з клопотанням дозволити їм влаштувати теле-
графну лінію між Одесою і Галацом через Белград 
[41, арк. 1]. У 1860 р. К. Рокко запропонував ще 
один проект, що передбачав побудову «парових 
ліній» для перевезення вантажів нерейковими 
шляхами у Херсонській, Київській, Подільській 
губерніях та Бессарабській області [42, с. 29]. З 
цим проектом був пов’язаний проект створення 
в Одесі коно-залізничої дороги для перевезення 
«зерна та інших товарів між гаванями і магази-
нами, що знаходяться в різних частинах міста» 
[43, арк. 4]. Проект був поданий Карлом Рокка і 
Костянтином де Азарта на розгляд уряду. У 1859 
р. Карл Рокко запропонував проект проведення 
водопроводу з р. Дністер [42, с. 30]. 

Жоден з проектів так і не був реалізований. 
Можливо, це пов’язано з економічною і фінансо-
вою кризою кінця 1850 – початку 1860-х рр., коли 
торгові доми Рокка, де Азарта припинили своє іс-
нування, а інша частина купецтва не мала постій-
ного доходу, щоб вкласти його у такі масштабні 
проекти. Окрім того, кожний проект повинен був 
бути узгоджений з міською думою, яка найчасті-
ше вимагала змінити проект і ставила вимогу, що 
«якщо місто буде бажати придбати для своєї виго-
ди» [43, арк. 11зв.], то засновники повинні прода-
ти своє підприємство за вже встановлену суму. 

Східна війна (1853-1856) та події, що сліду-
вали за нею, сильно вдарили по позиціях іта-
лійських торгових домів. 12 лютого 1854 р. був 
оприлюднений наказ, що забороняв вивозити 
зерно з усіх чорноморських і азовських портів 
до 1 вересня 1854 р. [44]. Через загрозу висадки 
англійського і французького десанту 18 березня 
1854 р. було вирішено все зерно, овес і борошно, 
що знаходяться в Одесі, окрім частин необхідної 
для місцевого населення, забрати в казну, а влас-
никам видати квитанцію [45, арк. 26]. 

У 1854 р. на складах в Одесі перебувала наступ-
на кількість пшениці, власниками якої були італій-
ські негоціанти: на рахунку «Братів Рокка»  – 20 
000 чвертей, Джованні Рокка – 10 000 чвертей, 
А. Россі – 6000 чвертей, «далль Орсо»  – 5000 
чвертей, К. де Азатра – 3000 чвертей, Дж. Порро 
– 3000 чвертей, «Джерболині і Симони» – 4500 
чвертей, Ф. К’ярелла – 3 000 чвертей, Деджо-
вани і Тубіно - 4 000 чвертей [45, арк. 27-28].  

Весь товар призначався за договорами для купців 
європейських портів: Генуї, Трієсту, Марселя та ін. 
Звичайно, всі ці заходи негативно впливали на 
справи італійців: вони не втрачали контракти, по-
винні були платити за зберігання товару на скла-
дах (якщо вони не належав їм).

Під час Східної війни припинив своє існуван-
ня торговий дім «Джерболіні і Сімоні». Г. Джер-
боліні за постійні політичні розмови вже давно 
перебував під наглядом поліції. У 1854 р. через 
його висловлювання проти війни з Петербурга 
надійшов наказ, що давав йому 24 години, щоб 
покинути Одесу. Г. Джерболіні своєї вини не ви-
знавав і навіть хотів звернутися до імператора, 
але дізнався, що наказ надійшов саме від імпе-
ратора. Він отримав від Д. Остан-Сакена 5 днів 
для завершення свої справ у місті і відправився 
у Відень у супроводі службовця губернатора до 
кордону [46].

Навесні 1856 р., незабаром після закінчення 
війни, з Одеси й інших чорноморських портів від-
новився експорт зерна до Європи. Через чутки 
про нестачу зерна в Європі, ціни на українське 
збіжжя підскочили. Проте восени з’ясувалося, що 
зібраний врожай невеликий, а всі запаси мину-
лих років були продані в Польщу, і надходження 
зерна до Одеси буде вдвічі-втричі меншим, ніж 
звичайно. Значна кількість кораблів виявилася 
ненавантаженою, і їм довелося повернутися на-
зад порожніми [47, с. 244]. Втрати одеських екс-
портерів були великими й досягли 10 млн. крб. 

В наступному році в Одесі почалася справжня 
криза, що ускладнювалася фінансовою кризою 
1857 р. у Західній Європі. Загальні збитки одесь-
ких торгових і банкірських домів з 1857 р. по 
1862 р. досягли 8 млн. крб. сріблом [47, с. 244]. 
У 1857 р. 51 купець здійснив експортні операції в 
одеському порту на суму від 100 тис. крб. до суми 
понад 1 млн. крб. Серед них були 9 італійців, але 
усі вартість їхніх операцій складала менше міль-
йона крб., на відміну від провідних грецьких до-
мів [48, с.137]. 

У наслідок кризи у 1859-1862 рр. були лікві-
довані торгові доми Луїджі Россі, Доменіко Тубі-
но, Карла Рокка, Карла Деазарта [47, с. 280]. На-
прикінці 1850-х рр. помирають Джакомо Порро 
і Вінценцо Наполеонович Россі, що призвело до 
закриття їхніх компаній у наступні роки. Напри-
кінці 1860-х рр. з усіх генуезьких торгових домів, 
що існували в 1830-1850-х рр. залишається лише 
торговий дім «Далль Орсо і сини».

Окрім цього, у світі відбуваються події, що 
на відтік італійського капіталу з Одеси. З одного 
боку, утворення єдиного Італійського королівства  
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і позбавлення впливу Австро-Угорської імперії зу-
мовили сприятливі умови для побудови промис-
ловості, розвитку міжнародних торгових зв’язків 
і повернення на батьківщину італійських мігран-
тів. З іншої сторони, в цей період розпочинаєть-
ся масова еміграція з Італії до американського 
континенту, в тому числі й серед італійських ко-
мерсантів. Цьому сприяли деякі економічні пере-
творення в США: скасування рабства, закінчення 
громадянської війни і побудова залізниці. У 1869 
р. закінчилося спорудження Першої трансконти-
нентальної залізничної дороги, що з’єднала Ка-
ліфорнію з центральними штатами і призвела до 
появи на європейського ринку дешевого і якісно-
го каліфорнійського зерна, що складало суттєву 
конкуренцію українському.

Ще одним викликом для італійської зовніш-
ньої торгівлі стало домінування пароплавів над 
парусними суднами у здійсненні торгових пере-
везень у міжнародній торгівлі. Пароплави мали 
великі переваги: краще оснащення, швидкість і 
менш дороге страхування. Італійський торговий 
флот складався з вітрильних суден, а тому не міг 
конкурувати з чисельним англійськими паропла-
вами, які в цей час домінують у перевезенні збіж-

жя на Чорному морі.
Таким чином, світові і внутрішньоукраїнські 

події 1860-х рр. негативно вплинули на торгову 
діяльність італійців в Одесі.

Отже, подана біографія і аналіз діяльності 
італійських негоціантів свідчить про їх значний 
внесок в розвиток Одеси та дає можливість про-
демонструвати своєрідність цієї етносоціальної 
групи. Протягом 1820 1860-х рр. в Одесі італій-
ські торгові доми були засновані лише вихідцями 
з Сардинського королівства. Для ведення бізне-
су у місті купці вкладали родинний або власний, 
переведений з Італії або зароблений на місті, 
капітал, який за декілька років давав багатоти-
сячні прибутки шляхом експорту українського 
збіжжя у середземноморські порти. Окрім еко-
номічної діяльності, вони займалися забудовою 
і благоустроєм міста, благодійництвом, а також 
обіймали посади в органах місцевої і державної 
влади, входи до стану почесних громадян міста. 
Не зважаючи на це, вони не поривали зав’язків з 
батьківщиною і при несприятливих економічних 
обставинах закривали бізнес в Одесі, переводячи 
капітал до Італії.
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