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Abstract: The article considers the source study aspect of the theme of cultural and 
historical development of the Russian population of Bessarabia in the 19th century. 
The analysis of the most significant works make up the historiographic base of this to-
pic. Particular attention is paid to the role of literary and artistic sources containing the 
author’s descriptions. The author considers the works of travelers, geographers, ethno-
graphers and writers, concluding a unique literary and journalistic resource, as sources 
depicting the place and role of the Russian population in the ethnographic picture of the 
19th century Bessarabia. Based on the above sources, it is stated that the ethnocultu-
ral identity of Bessarabia lies, first of all, in its rich and colorful ethnic diversity, and the 
Russians, in the present context, represent the most urbanized part of its population 
(nobility, bureaucracy of civil and military departments). These social categories of the 
Russian population of Bessarabia of the tsarist period, belonged mainly to the middle 
and upper strata of society (landowners, officials, officers, doctors and engineers) and 
formed the urban cultural life of Bessarabia of the tsarist period. 
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Dezvoltarea cultural-istorică a populației ruse a Basarabiei epocii țariste (1812–
1917), a fost cercetată pe anumite secvențe în lucrările autorilor de epocă, apoi din 
perioada sovietică și cea recentă. Baza istoriografică a temei ce ne interesează este 
destul de bogată și variată sub aspectul populării de către rusi a orașelor, numărul și 
componența lor socială, precum și a activităților sale economice, deprinderilor de mun-
că, participării în viața social-politică și culturală a Basarabiei. Sub aceste aspecte, sunt 
de menționat operele editate sub redacția vice președintelui Societății geografice ruse 
P. P. Semionov-Tian-Șanskii1, precum și lucrările lui P. I. Svinin  și P. N. Batiușkov. În ele 
sunt descrise orașele, populația lor, starea economiei urbane. Datele despre dinamica 
numărului populației, componența lor socială, a ocupației în sectorul economic, precum 
și starea orașelor basarabene din secolul al XIX-lea se conțin într-un șir de materiale 

1 П. П. Семенов-Тянь-Шанский. Россия. Т. XIV. Новороссия и Крым. СПб. 1892; Живописная 
Россия. Под редакцией П. П. Семенова. Т. V, ч. 2 (Бессарабская губерния). СПб.–М., 1898; 
Всенародная история Российского государства (Раздел «История городов»). СПб., 1866, с. 3. 
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statistico-economice2. Lucrarea academicianului L. S. Berg „Basarabia. Țara, oamenii, 
economia” (1918) este și ea actuală în contextul cercetării noastre3. În „Schițe despre 
gubernia Basarabia a Imperiului Rus”, capitolul IV, utilizând datele recensământului po-
pulației din 1897, autorul, printre multiplele etnii ce constituie populația Basarabiei (15), 
descrie și procesele demografice și cultural-istorice inclusiv a „velicorușilor”. Informații 
prețioase se conțin de asemenea în lucrările statisticianului, cercetătorului istoriei și a 
evoluțiilor economice ale ținutului Novorosiei și a Basarabiei, A. A. Skalkovskii4, care 
a utilizat surse ulterior pierdute. Un bogat material statistic despre componența etnică 
a populației Basarabiei, inclusiv despre numărul populației ruse, atât separat pe ora-
șe, cât și pe gubernie în general, este cuprins în lucrările statisticienilor V. N. Butovici 
și      N. K. Moghilianskii5, consacrate problemelor etno-demografice. Mărturii, amintiri, 
în care sunt imprimate anumite particularități ale cotidianului și ale moravurilor popula-
ției urbane, inclusiv a celei rusești, se conțin în articole și lucrări istorice de dimensiuni 
reduse, consacrate Chișinăului6.

Prima cercetare academică în acest domeniu este monografia lui V. S. Zelenciuc 
„Populația Basarabiei și Transnistriei în secolul al XIX-lea” (1979)7, în care, alături de 
aspectele teoretice de dezvoltare a comunității etnice moldovenești (conform concepției 
autorului), este cercetată dinamica de dezvoltare și a altor etnii: ruși, ucraineni și 
bulgari în spațiul Basarabiei secolului al XIX-lea. Autorul examinează raporturile dintre 
structurile sociale și etnice ale populației, reflectă premisele istorice și etno-sociale de 
populare a ținutului cu etniile respective și procesele demografice în mediul lor. 

Cea mai completă lucrare de sinteză pentru moment la această temă, este 
monografia elaborată de N. V. Abacumova-Zabunova „Populația rusă a orașelor 
Basarabiei secolului al XIX-lea” (2006)8. În baza documentelor de arhivă, a datelor 
statistice, a materialului etnografic și a literaturii memorialistice, în lucrare sunt ana-
lizate diverse aspecte ale activității populației urbane ruse din Basarabia secolului al            
XIX-lea. Autorul demonstrează faptele privind formarea și dinamica populației orășe-
nești ruse din Basarabia acestui secol, componența socială și confesională a orășenilor 
ruși și particularitățile cultural-cotidiene, participarea diverselor pături sociale în activi-
tățile economice și viața socială, aportul lor la dezvoltarea economiei orașelor, a sferei 
sociale și a vieții urbane în general.

Bazându-ne pe aceste surse, și în primul rând pe cele analitice de bază – monogra-
fia lui N. V. Abacumova-Zabunova, putem constata că în secolul al XIX-lea, rușii prezen-
tau cea mai urbanizată parte a populației Basarabiei. Același lucru ne este mărturisit și 
de recensământul din 1897, rezultatele căruia au stabilit faptul varietății destul de mari 

2 Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825 год. СПб., 
1830; Обозрение состояния городов Российской империи в 1833 г. СПб., 1834; Статистические 
таблицы о состоянии городов Российской империи за 1856. СПб., 1858. 

3 Л. С. Берг. Бессарабия. Страна, люди, хозяйство. Петроград: ОГНИ, 1918.
4 А. А. Скальковский. Опыт статистического описания Новороссийского края. Ч. I. Одесса, 

1850; oн же. Измаильское градоначальство в 1847 году. În: Журнал Министерства внутренних 
дел. Ч. XXV, кн. 3, СПб., 1849.

5 В. Н. Бутович. Материалы для этнографической карты Бессарабской губернии. Киев, 
1916; Н. К. Могилянский. Материалы для географии и статистики. Кишинев, 1913. 

6 Д. Л. Княжевич, П. И. Федоров. Город Кишинев в 1843 году. În: Записки Бессарабского 
статистического комитета. Т. III. Кишинев, 1868.

7 В. С. Зеленчук. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. (Этнические и социально-
демографические процессы). Кишинев: Штиинца, 1979. 

8 Н. В. Абакумова-Забунова. Русское население городов Бессарабии XIX в. Кишинев: Busines-
Elita, 2006.
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a componenței etnice a populației guberniei Basarabia, printre care, precum s-a mențio-
nat, velicorușii se află în grupuri mici peste tot și preponderent în orașe9. Populația rusă, 
sau, urmând terminologia secolului al XIX-lea – începutului secolului XX, „velicorusă”, 
nu era numeroasă, dar, probabil, una dintre cele mai influente grupuri etnice pe teritoriul 
Basarabiei. Fluxul populației ruse a continuat pe parcursul întregului secol al XIX-lea. 
Creșterea orașelor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, stabilirea infrastructurii de 
comunicare, în primul rând a căilor ferate, între orașele basarabene, dar și a celei ce 
unea Basarabia cu Rusia centrală, au contribuit la dezvoltarea industriei, și a migrării 
în această zonă a cadrelor noi, calificate, de muncitori și a intelectualității inginerești 
din centrele industriale ale Rusiei10. În secolul al XIX-lea, rușii locuiau în toate orașele 
Basarabiei, dar și în suburbii și satele din împrejurimi, care cu timpul erau incorporate 
în orașe, mărind astfel și numărul populației ruse din ele. Orășenii ruși, în cea mai mare 
parte, erau locuitori ai orașelor Chișinău, Ismail, Bender și Akkerman.  

Un loc aparte în istoriografia problemei îl deține lucrarea în mai multe volume a etno-
grafilor ruși – „Materiale pentru geografia și statistica Rusiei, adunate de ofițerii Statului 
Major. Regiunea Bassarabia”, sub redacția căpitanului A. Zașciuk (1862). Ea conține 
informații prețioase despre numărul și ocupațile populație ruse ale orașelor Basarabiei, 
prezentată de ofițerii Statului Major S. I. Kornilovici, M. Daragan și  A. I. Zașciuk11. 

Peste faptul că această lucrare este o sursă fundamentală ce a trasat imaginea 
etnografică a Basarabiei secolului al XIX-lea, ea mai conține și o sursă unică literar-
publicistică, care   transferă cercetătorul peste limitele orizontului etnologic. La momentul 
apariției „Materialelor”, ele prezentau un material prețios pentru cercetarea istoriei și 
etnografiei Basarabiei. Pe toată durata perioadei țariste, aceste studii au servit ca sursă 
de bază istorică și etnografică. Chiar și vestitul almanah „Basarabia”, editat în 1903 
sub redacția lui Pavel Crușevan, în calitatea sa de culegere de referință în domeniile 
geografiei, istoriei, statisticii, economiei, etnografiei, literaturii, consacrat guberniei 
Basarabia, în partea sa științifică se bazează pe materialele lui A. I. Zașciuk12. În lucrare 
au fost incluse documente de arhivă, hărți și planuri, adunate de ofițerii Statului Major în 
toată Basarabia. Aici este amănunțit examinată istoria guberniei, etnografia diverselor 
grupuri etnice, care o populau, sunt cercetate problemele învățământului și religiei, 
este expusă istoria construcției și populării orașelor. De asemenea este prezentată 
multilateral viața administrativă, economică și spirituală a Basarabiei, geografia și 
demografia, sunt prezentate datele statisticii funciare și silvice, sunt aduse date privind 
prețurile și formarea lor. 

În rezultatul cercetărilor ofițerilor Statului Major, putem constata că așezarea civilă și 
militară a ținutului și constituirea orașelor ca centre județene, au contribuit la creșterea 
numărului  nobililor, angajați ai statului și a funcționarilor civili și militari ruși. Principalul 
factor care a cauzat migrarea acestor categorii de populații era activitatea de serviciu. 
Acești oameni aparțineau păturilor medii și superioare ale societății urbane și inițial de-
țineau ponderea principală a populației ruse orășenești. Astfel, majoritatea acestei po-
pulații o constituiau militarii (funcționari, ofițeri, medici și ingineri, soldați). De exemplu, 
către 1860, în conformitate cu datele oferite în „Materiale”,  populația rusă a Chișinăului 
era constituită din 10% de populație rusă: mai mult de jumătate din locuitorii Chișinăului 

9 Н. В. Абакумова-Забунова. Указ. соч., с. 5.
10 Н. В. Абакумова-Забунова. Указ. соч., с. 52.
11 А. Защук. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами гене-

рального штаба. Бессарабская область. Ч. I–II. СПб., 1862. 
12 Бессарабия. Географический, исторический, статистический, экономический, этногра-

фический, литературный и справочный сборник под редакцией П. Крушевана. М., 1903.
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erau moldoveni, iar cealaltă parte era compusă din evrei – 20%, ruși – 10% (adică cca. 
9 mii de oameni) și restul – bulgari, greci, țigani ș. a.13

În conformitate cu datele Recensământului General al Imperiului Rus din 1897, în 
orașele Basarabiei locuiau 71621 ruși (velicoruși), dintre care 29299 – în Chișinău, nu-
măr ce constituia 40% din toți rușii ce trăiau în orașele regiunii și 27% din numărul total 
al locuitorilor Chișinăului (peste 108 mii)14. 

1. Particularitățile culturale și tradițiile populației ruse, sunt reflectate în culori vii și 
deosebit de proeminent în sursele literar-artistice, care conțin descrierile martorilor. În 
acest context, trebuie să menționăm că problema temeiniciei surselor literar-artistice 
în științele culturologice actuale nu mai trezește nici un fel de dubii. Să ne amintim 
renumitul articol al lui L. N. Gumilev „E posibil ca o operă artistică să fie izvor istoric?”, 
în care autorul, răspunzând la întrebarea plasată în titlu, menționează: fiecare operă 
literară mare, dar chiar și mică, poate fi izvor istoric, dar nu în sensul literal de percepție 
a fabulei sale, dar ea însuși, ca fapt, anunțând ideile și motivele epocii. Conținutul unui 
astfel de fapt este sensul său, focalizarea și starea de spirit, în timp ce invenția, joacă 
rolul unui procedeu obligatoriu15. În aspectul temei noastre ne vom aborda un gen literar 
artistic special – schițe de călătorie, adică memoriile călătorilor. Autorii europeni, care 
au vizitat Basarabia și Chișinăul în prima jumătate a secolului al XIX-lea, erau încântați 
în mod deosebit de particularitatea sa etno-culturală, care se manifesta în primul rând în 
bogata și pitoreasca varietate etnică. Johann Georg Kohl (1808–1878), scriitor și călă-
tor german, unul dintre primii a relatat în memoriile sale de călătorie despre Chișinăul și 
Basarabia epocii țariste. În anii 30› ai secolului al XIX-lea, J. G. Kohl s-a stabilit în Rusia 
(în Kurland, actualmente pe teritoriul Letoniei), unde a lucrat în calitate de educator și 
a avut posibilități să călătorească prin Rusia. Revenind în 1838 la Bremen, el a editat 
câteva cărți în genul memoriilor de călătorie, în același rând și ”Reisen in Sudrussland” 
(„Călătorie în Rusia de Sud”), în care el descrie Chișinăul, indicând că numărul popu-
lației sale întrece 40 de mii și constă din velicoruși, maloruși, tătari, moldoveni, evrei, 
armeni bulgari, nemți, francezi, greci, polonezi, sârbi și încă alte seminții mai puțin nu-
meroase. Turci în Chișinău nu sunt deloc, la fel cum nu găsești nici un turc în Valahia. 
Desigur, velicorușii și malorușii sunt în același timp și funcționari. În continuare, J. G. 
Kohl scrie că aristocrația este compusă în cea mai mare parte din funcționari ruși, iar 
majoritatea boerilor Moldovei de Est locuesc în parte la Iași, în parte la Odesa, în parte 
peste hotare16.

2. În schița de călătorie „Amintiri despre Odesa, Edisan și Bugeac”17, editată în 1846 
de J. I. Kraszewski (1812–1887), autorul împărtășește impresiile sale despre locuitorii 
și respectiv, moravurile Chișinăului, atrăgând o atenție specială specificului aspectului 
orașului, populat de locuitori de o proveniență variată: Pe firmele stradale, – menționea-
ză el, – se întâlnesc amalgamate inscripții franțuzești, poloneze, ruse, germane, arme-
nești. Limba dominantă în stradă – moldoveneasca, adică româna18. J. I. Kraszewski 
descriind componența multietnică a populației Chișinăului, pentru mai multă credibilita-

13 A. Защук. Указ раб., с. 81-85.
14 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Кн. III. Бессарабская 

губерния. СПб., 1905, c. XXI. În: Н. В. Абакумова-Забунова. Русское население городов 
Бессарабии XIX в. Кишинев: Busines-Elita, 2006, с. 63.

15 Л. Н. Гумилев. Может ли произведение изящной словесности быть историческим 
источником? În: Русская литература, 1972, № 1, с. 73-82.

16. Кишинев. 1812–1912. Юбилейный сборник. Ч. 1.1812–1870. Кишинев, 1914, с. 44.
17 J. I. Kraszewski. Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budżaku: dziennik przejażdżki w roku 

1843, od 22 czerwca do 11 września. Wilno, 1843. 
18 Кишинев. 1812–1912. Юбилейный сборник. Ч. 1.1812–1870. Кишинев, 1914, с. 57.
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te, face trimitere la J. G. Kohl (”Reisen in Sudrusland”): Chișinăul – denumirea căruia 
provine, probabil, de la tătaro-moldovenescul Chișenau – ocolul nou, după Kohl cuprin-
de în sine 40 000 de locuitori, ce confirmă și Nadejdin, care mai mărește acest număr. 
La prima privire, în afară de întinderea mare a orașului, nimic nu mărturisește despre 
aceasta: probabil că în această întindere se pierde și se dizolvă populația. Printre aces-
te 40 000 se numără cca. 15 000 de evrei, 80 de familii bulgare (cărora le aparțineau, 
toate cifrele fiind luate de noi de la Kohl, a câte 4000 și 6000 de capete de vite în ste-
pă), 100 de familii de armeni, țigani, velicoruși, maloruși, restul – greci. Germani sunt 
– 200 de evangheliști și 800 catolici. În descrierea sa, Chișinăul mijlocului secolului al 
XIX-lea, apare ca un bazar multilingv oriental: În costumele bărbaților am întâlnit ceva, 
ce amintește de orient – caftane, turbane și fesuri. În ceea ce privește vestimentația 
femeilor, ea nu difera prin nimic. În toate o amestecătură și o componență cât se poate 
de bizară. Kraszewski evidențiază populația rusă a Chișinăului, ca nesemnificativă și 
temporară: Velicorușii în majoritatea cazurilor doar temporar locuiesc în Chișinău și se 
ocupă aici, ca și în tot sudul rusesc, în special de construcții: ei sunt pietrari, tâmplari, 
tencuitori, zugravi ș. a. Strada principală a Chișinăului, – menționa Kraszewski, – are 
câteva verste în lungime, și funcționarii ruși au construit pe ea un număr considerabil 
de case solide.

3. Trecând anii, sub impactul unui mod de viață urban comun, Chișinăul treptat 
își pierde aspectul său multinațional, atât de evident manifestat, la începutul și către 
mijlocul secolului al XIX-lea. Pe marginea acestor schimbări, care devin perceptibile 
deja către începutul anilor 60’ ai secolului al XIX-lea, în „Materiale pentru geografia și 
statistica Rusiei, adunate de ofițerii Statului Major. Regiunea Basarabia”, coordonate de 
A. Zașciuk, se indică, că deja către 1862 (la momentul editării), Orașul își preschimbă 
înfățișarea sa asiatică pe una europeană, dispar costumele și particularitățile populației 
Chișinăului de diverse seminții, doar particularitățile fizionomice tipice, și încă întâlnite 
pe alocuri costume naționale: moldoveanul în halat, grecul – în fes, bulgarul – într-un 
cojoc de blană sau țiganul în straiele strămoșului alături de domnul cu barbă în fracul 
de croială pariziană, mănuși din piele de căprioară și alte accesorii ale unui gentilom de 
modă nouă, amintesc că Chișinăul, împreună cu Basarabia, nu demult a ieșit la lumina 
Dumnezeiască19.   

4. Deși dinamica în creștere este evidentă, în general, numărul rușilor nu era 
mare. Cauza principală de strămutare în Basarabia erau activitatea administrativă și 
serviciul militar. Ivan Halippa menționa, că adevărați imigranți ruși la Chișinău în acele 
timpuri, erau încă foarte puțini. Iar majoritatea populației ruse o constituiau militarii și 
funcționarii20.

Ivan Halippa (1871–1941), istoric basarabean (fratele renumitului om politic Pante-
limon Halippa), care a condus comisiunea științifică a guberniei de arhive, a publicat 
printre multiplele sale lucrări istorice, o broșură aparte despre Chișinăul anilor 20 ai se-
colului al XIX-lea, care a devenit o sursă foarte importantă. Descrierile lui Ivan Nicolae-
vici Halippa „Orașul Chișinău pe vremea viețuirii în el al lui Alexandru Sergheevici Puș-
kin (schițe topografico-episodice și cotidiene către jubileul de 100 de ani de la nașterea 
poetului, 26 mai 1899)” prezintă o schiță-eseu literar-publicistică, care restaurează nu 
doar detaliile topografice și istorice ale Chișinăului anilor 20 ai secolului al XIX-lea, dar 
și restituie atmosfera culturală a acelor vremuri, mărturisitoare despre moravurile și 

19 A. Защук. Указ. соч., с. 87.
20 И. Н. Халиппа. Город Кишинев времен жизни в нем Александра Сергеевича Пушкина. 

Кишинев, 1899, с. 13.
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obiceiurile societății chișinăuiene.
Caracterul pronumelor și numelor ale proprietarilor de case sub aceste numere cel 

mai bine demonstrează pestrițimea populației de atunci. Mihalachi Cațica – moldovean; 
Toma Panicopulo (tot el – Anghel, Înger) – grec; Chirchor Tiutiunjii – bulgar; Hagi Pet-
co – turc, iar farmacistul Ertel – evreu. Denumirea străzilor orașului vechi și mai mult 
mărturisesc despre această pestrițime a populației. „Masa principală – spune Barte-
nev – o constituiau, dacă nu greșim, Moldovenii, Jidovii și Bulgarii; dar tot aici locuiau 
Greci, Turci, ai noștri Maloruși; Nemți; se întâlneau și Caraimi, Arnăuți, Francezi și chiar 
Italieni, fiecare cu vorba sa, cu obiceiurile sale și straiele sale. Adevărați imigranți ruși 
erau încă puțini. Cea mai mare parte a populației ruse o constituiau militarii și cinovnicii. 
Cantonarea militară și mai mult varia tabloul” 21. Tot aici, I. Halippa descrie amănunțit 
casele nobilimii locale, printre care semnificativ pentru noi este Casa consilierului titular 
Todor Crupenschi, în care erau organizate baluri și unde se adunau boierii din toate 
locurile. Descriind societatea rusă din vremea lui Pușkin, Halippa îi rezervă locul în 
rândul imigranților. Populația rusă încă era percepută ce „imigrantă”, adică temporară. 
Halippa mărturisește despre principiul destul de stabil de populare a Chișinăului cu di-
verse grupuri etnice în limitele unor zone separate ale orașului, fiecare, în conformitate 
cu tradițiile locale, numindu-se mahală. În „Proiectul de divizare a Chișinăului în cinci 
părți”, prezentat în 1823 de către arhitectul regional Ozmidov, împărțirea orașului era 
prevăzută anume „în conformitate cu situația locală și populația”22. 

      Destul de captivant în interpretarea autorului este remarcat procesul de asimilare 
a populației ruse rurale. În opera academică „Basarabia. Țara – oamenii – economia”, 
editată în teribilul an 1918 la Petrograd, L. S. Berg scrie: Acolo, unde rusnacii, intrau în 
contact cu moldovenii, ei însușesc limba moldovenească, apoi o uită pe cea maternă 
și sate întregi trec la autoidentificarea etnică moldovenească. Esența acestui fenomen 
este redat de proverbul moldovenesc: „Tata rus, mama rus, numai Ivan – moldovean”. 
Asimilarea cuprinde în mod firesc, nu doar nivelul lingvistic, dar și cel al vieții cotidiene. 
Foarte des se întâlnesc familii, unde generațiile vechi vorbesc liber limba maternă, iar 
cele noi nici n-o înțeleg23. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, societatea mondenă a Basarabiei deja 
într-o măsură mai considerabilă era constituită din etnici ruși. Principala formă de pe-
trecere a timpului pentru membrii societății mondene, au fost așa-numitele adunări obș-
tești – serate, baluri. În funcție de scopuri și interese, reprezentanții acestei societăți se 
adunau să comunice, să discute, să joace cărți, să danseze, să asculte muzică etc24. 
În anii 60 ai secolului al XIX-lea, crește stratul intelectualității aristocratice: tot mai mulți 
reprezentanți ai cărei obțineau studii superioare și specialități respective. Pe avanscena 
socială, precum în Rusia, atât și în Basarabia, intră o elită nouă – negustorimea bogată 
și cu studii, și intelectualitatea fără proveniență nobilă (raznocinți). Reprezentanții săi 
încercau să imite modul de viață al păturii privilegiate – nobilimii. În 1864 s-a deschis 
Adunarea nobilimii, în anii 70 ai secolului al XIX-lea – Adunarea dvorenimii. Din 1876, 
societatea rusă devine mai numeroasă din contul ofițerilor și a medicilor militari, care a 
fuzionat pentru o vreme cu viața societății chișinăuiene. În a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, formele de agrement social devin tot mai publice. Seratele de dansuri și 
muzical-literare se transferă în sălile spațioase ale gimnaziilor și auditoriile și spațiile 
teatrelor și altor localuri publice, căpătând caracterul de evenimente obștești de masă. 

21 И. Н. Халиппа. Указ. соч., с. 14.
22 И. Н. Халиппа. Указ. соч., с. 4.
23 Л. С. Берг. Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство. Пг., 1918, с. 16.
24 Н. В. Абакумова-Забунова. Указ. соч., с. 342.
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În același timp, nu au dispărut nici formele tradiționale de agrement cotidian – seratele 
în cluburi, vizitele etc. S-a păstrat și tradiția „caselor deschise”, care acum se transfor-
mă în cea mai mare parte în așa-zisele „vetre culturale”25. Societatea urbană județeană 
era constituită din funcționari și nobili în retragere. Principalul său element constitutiv 
– funcționarii ierarhiei județene, prezentau așa-numita „aristocrație funcționărească ju-
dețeană tipică”. În fruntea acestei ierarhii se situa șeful zemstvei. În acest post era un 
funcționar rus numit de guvern. În afară de aceasta, rușii îndeplineau funcțiile de șefi ai 
poliției și alte posturi în organele de conducere orășenești și sectoare de poliție. Pentru 
mai mulți cinovnici ruși veniți în Basarabia, serviciul lor avea un caracter temporar (până 
la transferarea la alt loc). Cu toată prezența unor incomodități cotidiene, în general, 
viața județeană a funcționarilor ruși din Basarabia, puțin difera de viața caracteristică 
pentru toate orașele provinciale ale Rusiei, lipsite de marile posibilități pentru diversifi-
care, precum în capitale26. 

Alexandru Afanasiev-Ciujbinskii (1817–1875), poet rus și ucrainean, scriitor și 
etnograf, în 1856 a fost trimis să studieze viața cotidiană și moravurle populației de 
pe cursurile Niprului și Nistrului. Rezultatele cercetărilor sale le-a expus într-un rând 
de schițe, din care s-a constituit mai târziu, lucrarea etnografică în două volume: 
„Călătoria în Rusia de Sud”, în care a fost destul de plenar prezentată imaginea vieții 
ucrainene (maloruse) și basarabene. Despre societatea mondenă basarabeană el scrie 
următoarele rânduri: Toată ziua ei sunt la serviciu în diverse locuri de prezență, după 
asta urmează prânzul, după prânz neapărat somnul, iar seara, un mic préférence pur 
și simplu, sau petrecere cu ocazia unui eveniment de familie. Alte resurse lipsesc27. În 
aceste detalii ale vieții societății Hotinului este generalizat modul de viață provincial, 
plictisitor al orașelor basarabene din această vreme. 

Astfel, bazându-ne pe sursele menționate, putem constata, că originalitatea et-
no-culturală a Basarabiei din secolul al XIX-lea, consta în mare parte în varietatea sa 
etnică bogată și pitorească. Cercetătorii au remarcat, că populația basarabeană este 
compusă din: moldoveni, velicoruși, maloruși, tătari, evrei, armeni, bulgari, nemți, fran-
cezi, greci, polonezi, sârbi și alte etnii mai puțin numeroase, în timp ce nobilimea Chiși-
năului era constituită în cea mai mare parte din cinovnici ruși. Populația rusă din Basa-
rabia își are originea încă în secolele XVII–XVIII, și apariția sa a avut cauze religioase 
și sociale. Primii imigranți au fost rușii de rit vechi (lipoveni), care au evadat din locuri-
le de origine din cauza persecuțiilor religioase. De asemenea în Basarabia, au evadat 
din guberniile rusești și țărani iobagi. Dar, deja către sfârșitul secolului al XIX-lea, ma-
joritatea populației ruse rurale a fost asimilată de mediul lingvistic și cultural local. În li-
nii mari, rușii au prezentat cea mai urbanizată parte a populației Basarabiei: nobilimea 
și funcționarii instituțiilor civile și militare. Acești oameni aparțineau păturilor medii și su-
perioare ale societății urbane (funcționari, ofițeri, medici și ingineri). Aceste categorii so-
ciale au definit în mare parte viața culturală din orașele basarabene, care se manifesta 
în diverse forme de întruniri obștești, precum seratele de dansuri și muzical-literare, îm-
binate cu formele tradiționale de agrement cotidian. În general, viața cotidiană a popu-
lației  ruse din orașele basarabene a perioadei țariste puțin difera de viața orașelor pro-
vinciale din Imperiul Rus.
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