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З точки зору актуальності обрана дисертантом тема не викликає сумнівів.
Процес глобалізації не тільки інтернаціоналізує наше життя, але й піднімає на
більш високий рівень національне усвідомлення людей, які відстоюють свої
інтереси не тільки в соціокультурному аспекті, а перш за все, на соціально-
економічному рівні. В цьому плані дуже важливо вивчати історичний досвід
багатьох народів Південно-Східної Європи, які поселилися на Півдні України і
Молдови на початку XIX ст. Співіснування різних етносів – росіян, українців,
євреїв, молдован, болгар, гагаузів, ромів та інших, які переселилися до
Російської імперії в пошуках кращої долі, вивчення їх культурних потреб,
конфесійних традицій та досвіду господарської діяльності – вкрай цікава річ,
особливо сьогодні, коли в Україні діалог двох основних етнічних спільнот став
проблемою.

Робота Кузьміної С. Б. демонструє авторський підхід до проблеми, що
досліджується. Автор здійснює аналіз змісту різнопланових трансформацій
етносоціального складу населення Бессарабії у перший половині XIX ст.
Значною мірою це досягнуто завдяки залученню архівних матеріалів і
документів, нових й маловідомих фактів. У дисертації досить конкретизовані
завдання дослідження, згідно з його метою, важливими з яких є: аналіз
політики царського уряду в Бессарабії в окреслений період, процесу
інкорпорації регіону до загальноімперського простору; динаміки чисельності
різних етнічних груп, об’єктивних і суб’єктивних факторів, що зумовили
комплексні зміни етнічної та соціальної структури населення краю.
Аргументовані дисертантом і хронологічні межі дослідження з 1812 по 1856
роки.

Новизною дисертації можна вважати аналіз трансформацій
етносоціальної структури населення Бессарабії у досліджуваний період.
Дисертант при цьому базується на вже досягнутих наукових результатах,
розвиває їх, уточнює деякі статистичні данні щодо загальної кількості
населення Бессарабської області, географію його розселення, соціальну
стратифікацію, професійну зайнятість. Вдалою є історіографічна та
джерелознавча частина дисертації, де охарактеризовані основні етапи



історіографічних досліджень по цій проблемі, вказані нові проблемні питання
та шляхи їх розв’язання, розширена джерельна база, здійснений перехід від
фактологічного до аналітичного рівня досліджень. Використання літератури на
різних мовах (українській, російській, болгарській, румунській, англійській)
дозволило автору розглянути окреслену проблему під кутом різних наукових
позицій, критично їх оцінити. Слід зауважити, що дисертантом слабо
проаналізована  румунська та радянська історіографії щодо Бессарабії у період
1918 – 1944 рр. Дисертант має 12 публікацій (з них 5 – фахові), в яких повністю
розкриваються основні наукові результати дослідження. Цікавою виглядає й
теоретико-методологічна частина дисертації, хоча на нашу думку, це не є
необхідністю (в більшості західних університетів від цієї частини дисертації
передбачливо відмовились).

У другому розділі «Політика російського уряду у сфері формування
етнічного складу населення  Бессарабії» Кузьміна С. Б. аналізує діяльність
царської влади щодо заселення краю вихідцями з різних країн Південно-
Східної Європи та внутрішніх регіонів Російської імперії, підкреслюючи, що
ця політика була гнучкою, націленою на швидке заселення та господарське
освоєння Півдня Росії. Дисертант виокремлює три основні хвилі міграцій та їх
географію – з Західної Європи, Османської імперії та Росії, вказує особливості
політики влади щодо окремих категорій переселенців (лояльність, наявність
широких пільг соціально-економічного та релігійного характеру, зміну курсу
відносно кріпосних селян з Росії, а також старообрядців, мінімізацію
розповсюдження сектантства). Дисертант критично ставиться до джерел та
окремих досліджень, зокрема, даних динаміки чисельності населення
південних районів краю, представлених В. Зеленчуком та О. Защуком. Автор
корегує відому раніше інформацію, збільшення кількісних показників
народонаселення цієї частини регіону пов’язує з масовим переселенням
«задунайських переселенців».

У дисертації ретельно аналізується динаміка росту населення
Бессарабії у досліджуваний період, його географічне розселення та відсоткове
зосередження за окремими зонами (південь-центр-північ). Автор зазначає, що в
цей час більшість бессарабських жителів (понад 82%) концентрувалася в
сільській місцевості, відмічаючи поступове зростання чисельності городян
(більше 17%), в першу чергу, в Кишиневі, Аккермані, Ізмаїлі. В середині
ХІХ ст. Кишинів посів п’яте місце за чисельністю населення в Російській
імперії після Санкт-Петербурга, Москви, Одеси та Риги. В історичній
літературі та архівах містяться лише фрагментарні відомості щодо кількісних
характеристик етнічних спільнот, які населяли Пруто-Дністровське межиріччя
впродовж першої половини ХІХ ст. Дисертанту вдалося систематизувати й
конкретизувати цю інформацію, скласти цілісну етнічну палітру Бессарабії в
досліджувану добу (молдовани – 463 тис. (за власними підрахунками автора),



українці – 147 тис., «задунайські переселенці» – 46,5 тис., з яких 32 тис. –
болгари й гагаузи. Уточнюючи данні, наведені М. І. Ярмоленко, автор вважає,
що кількість «задунайських переселенців» у середині 50-х років XIX ст.
досягла 90 тис. осіб.

Уперше в історичній літературі дисертант уточнює кількісну
інформацію щодо бессарабських євреїв, старообрядців, німців і ромів.
Зростання присутності єврейської етнічної групи з 25 тис. у 1816 р. до 79 тис. у
1856 р. пояснює високим рівнем їхньої мобільності. Зазначає, що дані відносно
російських старовірів не відрізняються об’єктивністю через навмисну їхню
мінімізацію чиновниками, а також ухиленням від офіційних переписів самих
«ревнителів благочестя». Автор відмітила складнощі збору статистичної
інформації відносно бессарабських ромів й пов’язує таку ситуацію з їхнім
кочовим способом життя та частковою фіксацією цієї спільноти в народних
ревізіях. Цікавими є спостереження автора відносно змін етнічної палітри
головних міст регіону – Кишинева, Аккермана, Ізмаїла, Хотина, Бендер й
інших. Головний висновок, якій робить автор полягає в тому, що в Бессарабії у
досліджуваний період поступово змінюється кількісна характеристика та
відсоткове співвідношення основних етнічних груп, розширюється географія
їхнього розселення та райони компактного проживання (т. зв. «коефіцієнт
присутності»).

Дисертант доходить висновку, що комплекс урядових заходів,
спрямованих на швидке заселення регіону, надання широких пільг і
можливість заведення власних господарств позитивно позначилися як на
загальній динаміці народонаселення, так і на його етнічному забарвлені.

Останній розділ дисертації, присвячений змінам в соціальній структурі
жителів Бессарабії. Головна увага дисертанта приділяється соціальному
розподілу жителів, аналізу функціонування основної групи населення – селян.
Підкреслено, що роми складали не лише етнічну категорію, а й соціальну
(державні та кріпосні цигани). Дисертант розглядає статусні зміни місцевого
боярства, яке отримало права російських дворян. Відмічена ліквідація
бояринашів, скутельників, що призвела до уніфікації соціальної структури
бессарабського суспільства й поступову його інтеграцію до
загальноімперських норм.

Нові данні, наведені автором уперше, дозволили йому встановити
ареал розселення дворян у регіоні. Основна їхня маса зосереджувалася на селі.
Серед міст переважно в Кишиневі, Аккермані, Ізмаїлі. Кузьміною С. Б. крім
державної та господарської діяльності бессарабського дворянства
проаналізований соціальний стан та етнічний склад духовенства, процес його
включення до привілейованої групи жителів. Важливою частиною дисертації
також є аналіз діяльності вищих церковних ієрархів Бессарабії, зокрема,
Гавриїла Бенулєску-Бодоні й Дмитра Сулими, їх внесок у розвиток



регіональної освіти. Автор зазначає, що внаслідок політики нівелювання в
Бессарабії зникають категорії бояр і бояринашів, формується місцева
аристократія у вигляді дворянства, простежується майнова диференціація
серед білого духовенства.

Торкаючись соціальної стратифікації городян Бессарабії у зазначений
період дисертант характеризує окремі групи городян: купців, міщан та цехових
ремісників, процес їхнього включення до загальноімперської соціальної
системи, об’єднання за етнічним принципом та створення міщанських
товариств. При цьому, на конкретному матеріалі автор спростовує тезу деяких
дослідників щодо виокремлення в офіційних документах міщан із загальної
маси міського населення пізніше другої половини 30-х рр. ХІХ ст. Ретельно
досліджуються сфери зайнятості міщан і ремісників. Підкреслено, що
російські, молдавські і «задунайські» міщани займалися землеробством,
виноградарством та господарством, а євреї, вірмени та греки переважно
торгівлею. Позитивним є те, що поряд з опублікованою офіційною
статистикою, автор наводить власні дані, які вводяться до наукового обігу
вперше. Таким чином, Кузьміна С.Б. вважає, що починаючи з 30-х рр. XIX ст.
(а не з 40-х, як вважають інші автори) з середовища бессарабських городян
виокремлюються міщани та купці, а ремісники кооперуються в цехи, при чому
не лише за професійною ознакою, але й за етнічною складовою.

Автор підкреслює специфіку громад регіону, які об’єднувалися за
етнічною, конфесійною, або соціальною приналежністю. Дисертант також
вважає, що ареал розселення міщан не обмежувався містами, а зосереджувався
у сільській місцевості, переважно в повітах з найвищою концентрацією
єврейського населення. У досліджуваний період основним місцем
зосередження купецького та ремісницького населення стає Кишинів.

Аналізуючи селянський стан Бессарабії, автор зазначає, що до
включення краю до Російської імперії тут існували характерні для
Молдавського князівства групи селян – резеші, кріпосні та державні цигани та
царани, які складали основну масу населення. На думку дисертанта, завдяки
урядовим заходам у продовж окресленого періоду в регіоні з’являються нові
групи – козаки, державні селяни, іноземні колоністи, євреї-землероби й
поступово зникли старі. В роботі зазначається, що селянство сплачувало різні
за формою та обсягом податки. За майновим принципом їх вносили лише
німецькі та болгарські колоністи.

Оцінюючи дисертацію у цілому, слід зазначити, що завдання,
поставлені дисертантом у вступній частині виконані. Висновки, наведені у
дисертації, відповідають меті та завданням дослідження. Вони достатньо
виважені, аргументовані, можуть бути використані в подальшій науковій
розробці проблеми, при підготовці навчальних курсів з всесвітньої  історії  та
історії України. Дисертаційна робота С. Б. Кузьміної є завершеним,



оригінальним дослідженням, результати якого мають наукову новизну і 
практичну цінність. 

Однак дисертація Кузьміної Сніжани Борисівни має й певні недоліки: 
1. У розділі, присвяченому історіографічному і джерелознавчому 

аналізу, недостатня увага приділена румунський та радянській історіографії 
міжвоєнного та воєнного періоду (1918 - 1944 рр.). Іноді згадуються роботи, 
які не мають безпосереднього відношення до дисертації. 

2. Викликає сумнів, запропонована дисертантом класифікація джерел, 
.яка починається с архівів. Здається, що логічніше було б дати аналіз 
опублікованих джерел, а потім звернутися до архівних матеріалів для того, 
щоб показати, які з них вводяться в науковий обіг вперше і яким чином вони 
впливають на результати дослідження. 

3. Аналізуючи комплекс джерельної бази, дисертанту слід було 
зазначити, що конкретно він бере для свого дослідження з кожного окремого 
збірника, чого немає. 

4. На нашу думку, немає потреби перелічувати кожний документ у 
списку джерел і літератури, достатньо було б виокремити певні документальні 
комплекси, що впливають на новизну дисертації. 

5. У дослідженні трапляються рідковживані ' слова, помилки 
стилістичного та граматичного характеру. 

Слід зазначити, що висловлені зауваження не впливають загалом на 
позитивну оцінку дисертації Кузьміної С. Б. Наукова робота присвячена 
актуальній та важливій для історичної науки проблемі, що донині не була 
об'єктом комплексного аналізу. Робота є самостійним, логічним і завершеним 
дослідженням. Наукові результати, одержані дисертанткою, є новими і 
аргументованими. Основні результати дослідження апробовані на достатній 
кількості конференцій та відображені у наукових статтях фахових видань. 

Автореферат відображає зміст дисертації та основні результати 
дослідження. Дисертаційна робота «Трансформації етносоціальної структури 
населення Бессарабії (перша половина XIX ст.)» відповідає «Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника», а її автор Сніжана Борисівна Кузьмі на заслуговує 
присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 
07.00.02 - всесвітня історія. 

Доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедр нової та новії 
Харківського національного 
імені В. Н. Каразіна, ІІоІ 
ІН03ЄМIIИ \ Бш№а&Є4гКОЇ 

Підпис засвідчую 
М. Г. Станчев 
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