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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Шлюб і сім’я відносяться до числа таких 

явищ, інтерес до яких завжди був стійким і масовим. Для суспільства знання 

історії і функціонування цих соціальних інститутів, а також вміння 

спрямовувати їх розвиток має першорядне значення вже тому, що від їх стану 

значною мірою залежить відтворення населення, створення та передача 

духовних цінностей. 

Перша чверть ХХ століття стала періодом глибинних змін у житті 

української родини. Цьому суттєво посприяли модернізаційні процеси, зокрема 

технологізація виробництва, урбанізація, зростання освіченості. В ці роки 

відбулася трансформація як структури, так і соціальних функцій родини. 

Відбулися помітні зрушення в повсякденні і життєвих стратегіях селянських 

родин. 

Дослідження тенденцій розвитку шлюбу і сім’ї дають ключ до глибшого 

розуміння багатьох проблем сучасності. Тому важливо проаналізувати зміни, 

що відбувалися в родині під впливом модернізаційних процесів кінця ХІХ – 

першої чверті ХХ століття, як одного з історичних етапів розвитку української 

сім’ї. 

З іншого боку, в сучасній історичній науці набуває розвитку так званий 

антропологічний поворот, який орієнтує дослідників на прискіпливе вивчення 

поведінки «живої людини», і відповідно – на активну розробку таких сюжетів, 

як особисте життя, коло знайомств, настрої, здоров’я і хвороби, дозвілля, 

релігійні почуття, дитинство і виховання тощо. Сім’я ж є тією структурою, 

через яку доступ до вказаних сюжетів є природним і безпосереднім. 

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

Дисертаційне дослідження здійснювалося у межах науково-дослідної теми 

Запорізького національного університету «Суспільно-церковні трансформації в 

Україні ХІХ – ХХІ ст.» (номер державної реєстрації – 0114U002661).  

Об’єкт дослідження – українська селянська сім’я південноукраїнського 

регіону кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. 

Предмет дослідження – зміни, що відбулися в інституті української 

селянської сім’ї під впливом модернізаційних процесів кінця ХІХ – першої 

чверті ХХ ст., трансформація сімейних стосунків в південноукраїнському селі. 

Мета: визначити міру впливу на формування і функціонування селянської 

сім’ї таких факторів, як традиція, політика держави, вплив церкви, освіта. 

Для досягнення мети вирішуються наступні завдання: 

– визначити рівень наукової розробки проблеми та узагальнити її 

історіографічні здобутки; 

– виявити, проаналізувати інформаційний потенціал джерельної бази 

дослідження й охарактеризувати методологію проблеми;  

– проаналізувати зміни у функціях і особливостях міжособистісних 

відносин в селянській родині з кінця ХІХ ст. до подій 1914 р.; 

– прослідкувати вплив воєнної доби та революції на шлюб і сім’ю (1914–

1920 рр.); 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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– розглянути інститут шлюбу на селі в пореволюційний період (1920–

1926 рр.);  

– охарактеризувати кількісний склад і соціальну структуру сім’ї на фоні 

пореформених процесів; 

– простежити поступову зміну гендерних ролей в селянській сім’ї 

протягом другої половини ХІХ – першої чверті ХХ ст.; 

– простежити еволюцію структури сім’ї та її функцій в 1914–1926 рр.; 

– розглянути трансформацію обрядовості і звичаєвої родинної культури 

другої половини ХІХ – першої чверті ХХ ст. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють кінець ХІХ – першу чверть 

ХХ ст. Нижня межа визначена наслідками реформ 1860–1870-х років та 

активізацією модернізаційних процесів на Півдні України. Верхня хронологічна 

межа пов’язана із нововведеннями радянської влади в шлюбно-сімейному 

законодавстві, підсумок яким підвів Кодекс законів про родину, опіку, 

подружжя та про акти громадянського стану УСРР 1926 року. Цю подію можна 

розглядати як символ завершення організаційно-правових змін, введених новою 

владою в першій чверті ХХ ст. 

Географічні межі дослідження охоплюють Південь України в межах 

Катеринославської, Таврійської та Херсонської губерній з урахуванням 

подальших адміністративно-територіальних змін. 

Методологічні та теоретичні засади дисертаційного дослідження 

становлять принципи історизму, об’єктивності, ціннісний підхід. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження: здійснено 

комплексний аналіз змін в селянській родині кінця ХІХ – першої чверті 

ХХ століття в умовах модернізації в південноукраїнському регіоні; залучено 

судові матеріали для ілюстрації зрушень в інституті шлюбу кінця ХІХ – першої 

чверті ХХ ст., що дозволило поставити під сумнів тезу про заскорузлість 

селянського середовища; здійснена спроба подати трансформацію шлюбно-

сімейних відносин у категоріях чітких статистичних показників; спираючись на 

наративні джерела (селянські щоденники, селянські листи), показано сімейні 

стосунки очима самих селян, що збільшує пізнавальний потенціал дослідження; 

зроблено ще один крок у напрямку руйнування стереотипу щодо непорушності 

інституту селянської сім’ї другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Спеціально 

розглянуте питання співвідношення традиційного і нового в селянській родині, 

особливості розуміння сім’єю навколишнього світу і своєї ролі в ньому. 

Показано стійкість інституту сім’ї під натиском комуністичних експериментів. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у можливості 

застосування його положень, висновків, актуалізованих джерел при підготовці 

спеціальних та узагальнюючих праць, навчальних курсів з історії України, 

гендерної історії, соціальної історії, соціальної антропології у системі вищої 

освіти. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки 

дослідження апробовані у повідомленнях і матеріалах всеукраїнських та 

регіональних наукових конференцій: Ґендерний Форум – 2016: «Забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків: вирішення проблем з увагою на 
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місцевому рівні» (Запоріжжя, березень 2016); Всеукраїнська наукова 

конференція «Історія Степової України ХVІІ – ХХ століття» («Бойківські 

читання») (Запоріжжя, травень 2016); регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України: 

теорія, практика» (Нікополь, 2016); Х університетська науково-практична 

конференція «Молода наука» (Запоріжжя, квітень 2017); Всеукраїнська наукова 

конференція «Історія Степової України ХVІІ – ХХ століття» («Бойківські 

читання») (Запоріжжя, травень 2017); Восьмі Новицькі читання (Запоріжжя, 

жовтень 2017);  Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми регіональної 

історії» (Херсон, жовтень 2017); Всеукраїнська наукова конференція «Історія 

Степової України ХVІІ – ХХ століття» («Бойківські читання») (Запоріжжя, 

травень 2018). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 

10 публікаціях автора, серед яких 5 статей у фахових виданнях, з них 4 – 

включені до наукометричних баз. 

Структура та зміст дисертації визначені метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів 

(11 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури 

(487 позицій) та додатків (32 позиції). Загальний обсяг дисертації становить 

298 сторінок тексту, з них основного тексту – 199 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено об’єкт і 

предмет, окреслено хронологічні та територіальні межі, сформульовано мету і 

завдання роботи, обґрунтовано  наукову новизну і практичне значення 

одержаних результатів. 

У першому розділі «Джерела, історіографія та методологічна основа 

дослідження» проаналізовано стан наукової розробки теми та джерельну базу 

дослідження, описано основні дослідницькі підходи та методологію. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» наведено аналіз праць та 

з’ясовано, що в історичній науці відсутнє комплексне дослідження еволюції 

селянської сім’ї південноукраїнського регіону кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. 

Загалом, в історіографії історії сім’ї виокремлено три періоди: 

дореволюційний (друга половина ХІХ ст. – 1917 р.), радянський (1919–1989 рр.) 

та сучасний (1989 р. – початок ХХІ ст.), які відрізняються методологічними 

підходами авторів, їх світоглядом, а також використаними джерельними 

комплексами. 

Характеризуючи роботи першого етапу – з другої половини ХІХ ст. до 

1917 р., – варто виокремити праці таких українських етнографів, як І. Манжура, 

Я. Новицький, М. Сумцов, В. Гнатюк, М. Маркевич, Ф. Вовк, П. Іванов, 

В. Милорадович
1
 та інших, які описали обряди родинного циклу, побут та 

                                                 
1
 Манжура И. Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и 

Харьковской губ. И. И. Манжурою. Х., 1890; Новицкий Я. Малорусские песни, 

преимущественно исторические, собранные в Екатеринославщине. Х., 1894; Сумцов Н. Об 
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дозвілля членів сім’ї, уявлення та традиційні норми, пов’язані зі шлюбом і 

сімейним життям, зібрали родинно-побутовий фольклор.  

Серед низки праць другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст., які 

присвячені окремим аспектам сімейного повсякдення українських селян, 

виокремлюємо розвідки дослідників, які зосередили увагу на нетипових явищах 

сімейної організації та нових елементах у шлюбно-сімейних стосунках селян 

Півдня України. М. Ганенко, С. Русова, Г. Сорокін, Т. Осадчий, В. Ястребов
2
 

акцентували увагу на наростаючих відмінностях у поглядах молоді та людей 

старшого віку, що ставало причиною непорозумінь та протиріч між 

поколіннями; свідчили про лібералізацію стосунків всередині української 

селянської родини; підмічали збільшення поблажливості українських селян 

наприкінці ХІХ ст. у ставленні до порушників дошлюбних традицій; фіксували 

вплив міської культури на побут і дозвілля селянської молоді; наголошували на 

поширенні таких прогресивних явищ серед селянства, як допитливість та 

прагнення до особистої свободи; констатували збільшення інтересу до освіти 

серед сільського населення, а також поступове залучення молоді до 

громадського життя села; наводили факти про особливості дошлюбного 

спілкування південноукраїнської молоді. 

У другій половині ХІХ ст. почалося активне вивчення офіційного та 

звичаєвого права в селянському середовищі. Історики права звернулися до 

дослідження формування й еволюції шлюбно-сімейних відносин, починаючи з 

їх виникнення і до початку ХХ ст. Їх правовому регулюванню в Російській 

імперії та Україні присвятили свої студії відомі історики права О. Смирнов, 

О. Кістяківський, І. Оршанський, О. Єфименко, В. Мухін, О. Боровиковський, 

М. Владимирський-Буданов
3
 та інші.  

                                                                                                                                                                  

этнографическом изучении Екатеринославской губернии. Сборник статей 

Екатеринославского научного общества по изучению края / под ред. проф. Курилова.  

Екатеринослав, 1905. С. 5–10; Гнатюк В. Пісня про покритку, що втопила дитину. Матеріяли 

до української етнольогії. Львів, 1919. Т. ХІХ–ХХ. С. 249–389 та ін. 
2
 Ганенко М. Семейно-имущественные отношения крестьянского населения в 

Елисаветградском уезде (Материалы по обычному праву). Степ. Херсон, 1886. – СПб., 1886, 

С. 136–159; Русова С. Село Ивановка (Опыт этнографической характеристики малорусского 

поселения в Новороссии). Киевская старина. 1888. № 11. С. 51–68; Сорокин Г. Местечко 

Дмитровка. Опыт историко-статистического и этнографического описания. Сборник 

Херсонского земства. Херсон, 1890. № 7. С. 20–55; № 8. С. 1–32; Осадчий Т. Щербановская 

волость Елисаветградского уезда Херсонской губернии: Ист.-этногр. и хоз.-стат. описание. 

Херсон, 1891; Ястребов В. Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в 

Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии В. Н. Ястребовым. 

Одесса, 1894. 
3
 Смирнов А. Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа. М., 1877; 

Кистяковский  А. Программа для собирания и изучения юридических обычаев и народных 

воззрений по уголовному праву. К., 1878; Оршанский И. Исследования по русскому праву, 

обычному и брачному. СПб., 1879; Ефименко А. Исследования народной жизни. Обычное 

право. М., 1884; Мухин В. Обычный порядок наследования у крестьян: К вопросу об 

отношении народных юридических обычаев к будущему гражданскому уложению. СПб., 

1888; Боровиковский А. Отчет судьи: в 3 т. СПб., 1909; Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор 

истории русского права. К., 1909.  
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В кінці ХІХ ст. активізується увага дослідників до особливостей шлюбно-

розлучного процесу в Російській імперії. У своїх працях прямо чи 

опосередковано теми розлучень торкалися дореволюційні юристи: С. Пахман, 

О. Загоровський, Я. Лудмер, Я. Абрамов, М. Руднєв, В. Добровольський
4
 та 

інші. 

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. можна вважати періодом накопичення 

матеріалу щодо шлюбно-сімейних відносин, коли з’являються збірники, 

теоретичні праці та нагромаджується первинний матеріал. Дослідники у своїх 

розвідках вже тоді критикували пережитки традиційного сімейного укладу та 

стояли на європейських позиціях, відмічаючи нові елементи шлюбно-сімейних 

відносин. 

Однак в цілому, в історіографічній традиції даного періоду довгий час 

панував стереотип, що селянський світ – це територія суцільної рутини, а 

українське селянство стояло осторонь прогресу та будь-яких нововведень. 

Наукові праці носили більше етнографічний і публіцистичний характер, а 

понятійний апарат і техніка історичного дослідження знаходились на 

початковому рівні. 

У другий період історіографії (1919–1989 рр.) фактично поза увагою 

дослідників залишилося питання інституту шлюбу як частини церковної 

традиції. Це пояснюється негативним ставленням радянської влади до церкви 

взагалі, а також тим, що сімейні відносини віднині перебували під ідеологічним 

впливом держави, яка активно пропагувала створення нового типу сім’ї – 

«соціалістичної». Вказані риси притаманні працям Я. Бранденбурзького, 

В. Нікольського
5
, в яких проаналізовано інститут шлюбу і розлучення 

попередніх епох, але зроблено це з точки зору їх невідповідності вимогам 

пролетарської держави. Критиці було піддано інститут церковного шлюбу в 

працях В. Ковальова, Ю. Когана, В. Потапової
6
.  

Але 60–70-ті роки ХХ ст. позначились пожвавленням зацікавленості до 

шлюбно-сімейних відносин. В цей час з’являються праці етнографів, 

фольклористів, дослідників матеріальної культури. Серед етнографічних 

розвідок слід назвати праці О. Кравець, О. Кувеньової, Н. Здоровеги, 

П. Дарманського
7
, які дослідили сімейні традиції і побут в Україні. 

                                                 
4
 Пахман С. Обычное гражданское право в России. СПб., 1879. Т. 2. Семейные права, 

наследство и опека; Загоровский А. О разводе по русскому праву. Х., 1884; Лудмер Я. А. 

Бабьи стоны (Из записок мирового судьи). Юридический вестник. 1884. № 11. С. 446–467; 

Абрамов Я. Развод. СПб., 1900; Руднев М. Церковное судопроизводство по делам о 

расторжении брака. Христианское чтение. 1902. № 2. С. 231–246; Добровольский В. Брак и 

развод. СПб., 1903.  
5
 Бранденбургский Я. Брак и его правовые последствия. М., 1926; Никольский В. Семья и 

брак в прошлом и настоящем. М., 1936. 
6
 Ковалев В. Историческое развитие быта женщины, брака и семьи. М., 1931;  Коган Ю. О 

церковном браке. М., 1940; Потапова В. Отношение религии к женщине. Ставрополь, 1954.  
7
 Кравець О. Сімейний побут і звичаї українського народу: історико-етнографічний нарис. К., 

1966; Кувеньова О. Свята та обряди Радянської України. К., 1971; Здоровега Н. Нариси 

народної весільної обрядовості на Україні. К., 1974; Дарманський П. Обряд у житті людини. 

К., 1974. 
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В. Борисенко та Н. Гаврилюк в своїх роботах виділили специфіку сімейної 

обрядовості південноукраїнського регіону
8
. 

Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. внутрішньосімейні відносини, шлюбні звичаї 

українців та родинні обряди дослідив у монографії етнограф та історик 

О. Пономарьов
9
, що стало важливою віхою у розвитку історії сім’ї, як напряму 

соціальної історії в Україні. Особливо важливим було те, що науковець показав 

розвиток шлюбно-сімейних відносин у динаміці, розглянувши час від ХІХ ст. 

до 80-х рр. ХХ ст., а також звернув увагу на деякі аспекти родинного побуту 

Півдня України. 

Отже, в радянський період історіографії джерела дореволюційної шлюбно-

сімейної культури не були предметом всебічного вивчення, сімейні відносини 

перебували під ідеологічним тиском держави, обґрунтовувалися марксистсько-

ленінські погляди на роль сім’ї в суспільстві. Шлюб, сім’я, внутрішньосімейні 

взаємини перебували переважно в колі наукових інтересів етнографів і 

фольклористів.   

У результаті досліджень останніх десятиліть сім’я постала перед 

істориками як своєрідне перехрестя соціальних, економічних, політичних і 

демографічних процесів. Головним же здобутком стало те, що сім’я почала 

розглядатися як мінливий процес, а не як закостенілий, консервативний 

суспільний організм.  

Особливостям шлюбно-сімейних відносин українців кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. присвятив свою монографію львівський дослідник Р. Чмелик
10

, який 

розглянув історичні аспекти малої української сім’ї, структуру сім’ї, а також 

увесь спектр її функцій: економічну, виховну, етнічного відтворення, 

природного відтворення, сексуально-емоційну, експресивно-рекреаційну.  

Не можна оминути увагою роботи М. Гримич, присвячені традиційному 

світогляду і звичаєво-правовій культурі українців
11

. Дослідниця глибоко 

проаналізувала етнопсихологічні константи українців, шлюбно-сімейні звичаї і 

обряди, інститут власності, а також систему споріднення в традиційній 

українській культурі.   

У галузі дослідження історії розвитку сім’ї плідно працює полтавська 

дослідниця І. Петренко
12

. Історикиня вперше у вітчизняній історичній науці 

проаналізувала закономірності становлення і розвитку шлюбно-сімейних 

відносини православного українського населення ХVІІІ ст.  

                                                 
8
 Борисенко В. Нова весільна обрядовість у сучасному селі (на матеріалах південно-східних 

районів України). К., 1979; Гаврилюк Н. Картографирование явлений духовной культуры (по 

материалам родильной обрядовости украинцев). К., 1981. 
9
 Пономарев А. Развитие семьи и брачно-семейных отношений на Украине. К., 1989. 

10
 Чмелик Р. Мала українська селянська сім’я другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

(Структура і функції). Львів, 1999.  
11

 Гримич М. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців ХІХ – початку 

ХХ ст. К., 2004.  
12

 Петренко І. Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині XVIII ст. Полтава, 

2009; Її ж. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави 

ХVІІІ ст. У 2 ч. Полтава, 2010.  
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Дослідниця О. Кісь на засадах гендерного підходу здійснила перше в 

Україні комплексне історико-етнологічне дослідження становища жінок у 

середовищі українського селянства
13

. Державній регламентації шлюбно-

сімейних відносин у 1920–1930-і рр. присвятила монографію Т. Лахач
14

. 

Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній культурі українців дослідила 

І. Ігнатенко
15

. 

Еволюції української селянської сім’ї у свої роботах побіжно торкаються 

сучасні українські дослідники В. Калініченко, О. Михайлюк, Ю. Присяжнюк
16

. 

Окремі аспекти шлюбно-сімейних відносин на Півдні України розглянули 

запорізькі науковці Ф. Турченко і Г. Турченко
17

, які дослідили вплив 

модернізаційних процесів на сімейні стосунки селян південноукраїнського 

регіону. Класифікацію та функції селянської родини Півдня України розглянув 

у своїй монографії запорізький дослідник О. Приймак
18

. Урбанізаційні процеси 

на Півдні України та їх вплив на життя селян проаналізувала в своїх працях 

мелітопольська дослідниця В. Константінова
19

. Н. Петрова дослідила систему 

дошлюбного спілкування молоді і традиційну весільну обрядовість Одещини
20

. 

Аналогічні зрушення відбулися на всьому пострадянському просторі. Нова 

парадигма історії сім’ї розроблялась російськими вченими Н. Пушкарьовою, 

Б. Мироновим, Ю. Гончаровим, А. Вишневським
21

, білоруськими дослідниками 

І. Єкадумовою, Н. Носевичем
22

 та ін. 

                                                 
13

 Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 

Львів, 2012.  
14

 Лахач Т. Державна регламентація шлюбно-сімейних відносин у радянській Україні 1920–

1930-х років. Полтава, 2014.  
15

 Ігнатенко І. Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній культурі українців. Х., 2017.  
16

 Калініченко В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921–1929). Х., 

1991; Михайлюк О. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: соціокультурні процеси. 

Дніпропетровськ, 2007; Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської України: 

соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Черкаси, 2007.   
17

 Турченко Ф., Турченко Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець 

ХІХ ст. – 1921 р.): Історичні нариси. К., 2003. 
18

 Приймак О. Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ – початку 

ХХ століть. Запоріжжя, 2012.  
19

 Константінова В. Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на півдні України 

(друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Запоріжжя, 2011;  

Її ж. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861–1904 роки). Запоріжжя, 2010.  
20

 Петрова Н. Українська традиційна весільна обрядовість Одещини (20–80-ті рр. ХХ ст.): 

автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.05. Київ, 2004.  
21

 Пушкарева Н. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (Х – начало 

ХIХ в.). М., 1997; Миронов Б. Социальная история России периода империи (XVIII – начало 

ХХ вв.): в 2 т. СПб., 1999; Гончаров Ю. Городская семья второй половины  ХIХ – начала 

ХХ в. Барнаул, 2002; Вишневский А. Демографическая модернизация России, 1900–2000. М., 

2006. 
22

 Екадумова И. Семейно-брачные отношения в контексте актуальных проблем 

демографической безопасности Республики Беларусь. Научные труды Республиканского 

института высшей школы. Философско-гуманитарные науки: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1. 

Вып. 10 / под ред. В.Ф. Беркова. Минск, 2011. С. 39–46; Носевич В. Традиционная 

белорусская деревня в европейской перспективе. Минск, 2004.  

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=196106295365429616&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=196106295365429616&btnI=1&hl=ru
https://sites.google.com/site/ekadumova/home/semejno-bracnye-otnosenia-v-kontekste-aktualnyh-problem-demograficeskoj-bezopasnosti-respubliki-belarus
https://sites.google.com/site/ekadumova/home/semejno-bracnye-otnosenia-v-kontekste-aktualnyh-problem-demograficeskoj-bezopasnosti-respubliki-belarus
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Серед зарубіжної історіографії показовими є праці Ф. Арьєса, Р. Зідера, 

М. Любарта, Л. Абрамс, Б. Енгел
23

 та ін. 

Отже, проаналізовані наукові студії з 1989 р. до сьогодення свідчать про  

зростання зацікавленості вчених таким напрямком соціальної історії, як 

дослідження повсякденності, зокрема, приватного, непублічного життя людей, 

звернення до стереотипів поведінки і ціннісних орієнтацій, що сприяє появі 

історичних розвідок на мікро- і макрорівні. У сучасній історіографії намічено 

важливі напрямки вивчення історії шлюбно-сімейних відносин в руслі 

історико-антропологічних, демографічних і юридичних проблем.  

У зв’язку з антропологічним поворотом у сучасній історичній науці і 

зародженням нового напрямку досліджень – соціальної історії та 

повсякденності все частіше об’єктом зацікавлення вчених стають шлюбно-

сімейні відносини. Однак узагальнюючої фундаментальної праці з цієї 

проблеми стосовно Півдня України досі не створено.  

У підрозділі 1.2. «Джерельна база роботи» проаналізовано особливості 

комплексу джерел дисертаційного дослідження. Внаслідок проведення архівної 

евристики з’ясовано, що потенційна джерельна база розпорошена по численних 

фондах таких установ: центральні архіви (Центральний державний історичний 

архів України, м. Київ; Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України; Центральний державний архів громадських об’єднань 

України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 

М. Т. Рильського НАН України; Інститут рукопису Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського; Інститут архівознавства Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського) та обласні архіви (Державний 

архів Дніпропетровської області; Державний архів Запорізької області; 

Державний архів Миколаївської області; Державний архів Херсонської області; 

Державний архів Одеської області). 

Основними групами комплексу джерел дисертаційного дослідження є: 

законодавчі акти, дані статистики, матеріали судової та адміністративної 

практики, документи релігійних інституцій, матеріали періодичних видань, 

етнографічні та наративні джерела. 

Законодавчі та урядові акти, постанови, рішення становлять першу групу 

джерел. Аналіз сімейних і майнових відносин у селянській родині, умов 

укладення шлюбу, прав та обов’язків кожного з членів сім’ї, положень про 

спільну сімейну власність базується на положеннях з Х тому, частини 

І Цивільного законодавства Російської імперії.  

Шлюбно-сімейні відносини в радянський період підпали під вплив кількох 

установ, а саме: наркоматів внутрішніх справ, юстиції, праці, освіти, земельних 

справ, охорони здоров’я та інше. Вагоме значення для дослідження даної теми 

мають документи Центрального державного архіву вищих органів влади та 
                                                 
23

 Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII – 

XX вв.). М., 1997; Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург, 

1999; Любарт М. Семья во французском обществе XVIII – начала XX века. М., 2005; 

Абрамс Л. Формирование европейской женщины новой эпохи. 1789–1918. М., 2011; Engel B. 

Breaking the Ties That Bound: The Politics of Marital Strife in Late Imperial Russia. Cornell, 2011.  
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управління України. Інформація про державну регламентацію шлюбно-

сімейних відносин міститься у збірнику «Декреты советской власти», 

«Збірнику законів і розпоряджень Робітничо-Селянського уряду України і 

уповноважених РСФРР (1919–1924)» та інших. Користуючись матеріалами 

збірників Наркомату юстиції УСРР, а з 1922 р. – Наркомату внутрішніх справ 

УСРР
24

, можна відстежити поступове розмежування і відокремлення функцій 

держави і церкви, зокрема початок ведення реєстрації актів громадянського 

стану.  

Важливе значення мають статистичні матеріали, і перш за все матеріали 

переписів населення 1897 р., 1920 р., 1923 р., 1926 р.; подвірні описи, які 

здійснювали земські управи різних губерній. 

Залучено статистичні дані про кількість розлучень по губерніям Російської 

імперії, які містяться у відомостях про шлюбнорозлучні справи до щорічних 

звітів обер-прокурора Синоду. 

Системні статистичні дослідження шлюбно-сімейних відносин в Україні 

започатковані Демографічним інститутом, який створено 1 січня 1919 року 

відповідно до постанови Соціально-економічного відділу Української академії 

наук. Завдяки діяльності М. Птухи, Ю. Корчак-Чепурківського, П. Пустохода, 

М. Трацевського, А. Хоменка українська демографічна наука у 1920–1930 рр. 

зробила суттєвий крок уперед. Результати роботи Інституту узагальнені у 14-ти 

томах «Праць Демографічного інституту», перший з яких видано у співпраці із 

працівниками ЦСУ УСРР під назвою «Матеріали щодо природного руху 

населення та санітарної статистики за 1867–1914 рр.». Фахівці здійснили 

масштабне ретроспективне дослідження із залученням дореволюційних даних.  

Вагоме статистичне видання 1920-х років «Статистика України» у серії 

«Демографія» містить інформацію про природний рух населення України, що 

дало можливість дослідити шлюбно-сімейні відносини пореволюційної доби. 

Стосовно матеріалів судової та адміністративної практики  показовим є 

фонд 348 Центрального державного історичного архіву в м. Києві (ЦДІАК), де 

зібрано документи Одеської судової палати (ф. 348).  

Залучено матеріали окружних судів (ДАХО, ф. 206; ДАОО, ф. 635; ДАДО, 

ф. 177), матеріали з’їздів мирових суддів (ДАХО, ф. 286; ДАОО, ф. 31), 

волосних правлінь та судів (ДАЗО, ф. 97; ІРНБУВ, ф. 161), матеріали відділів 

записів актів громадянського стану (ДАМО, р. 44, р. 94; ДАХО, р. 430), 

народних судів (ДАЗО, р. 1039, р. 1049, р. 1204, р. 1382; ДАДО, р. 2831), в яких 

розглядались сімейні суперечки, питання незаконного шлюбу, зустрічались 

вироки з приводу сімейних питань, дані природного руху населення тощо. 

Використані виписки з «Праць Комісії з перетворення волосних судів» 

(четвертий і п’ятий томи яких присвячено українським губерніям – Київській, 

Полтавській, Катеринославській та Харківській), що були зафіксовані на 

окремих аркушах співробітниками Академії наук УРСР та містяться в 

                                                 
24

 Церковь и государство: сборник постановлений, циркуляров по отделению государства 

отчетов и разьяснений Ликвидационного отдела Н.К.Ю. Х., 1922. Вып. 4. 
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25 конвертах з тематичними назвами в Інституті рукопису Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Також залучено фонд Херсонської духовної консисторії (ДАОО, ф. 37), 

який містить клопотання прихожан про дозвіл взяти другий шлюб, розлучитися 

тощо; книги шлюбних обшуків та інші шлюбні документи дорадянського часу 

(ДАЗО, ф. 131, ф. 127, ф. 126, ф. 187; ДАХО, ф. 111, ф. 259). 

Важливим елементом джерельної бази є періодичні видання, зокрема, 

дореволюційні газети «Рада», «Известия Ананьевского уездного земства», 

«Николаевская газета», «Маленькие одесские новости», «Юг», «Народна 

справа», «Село», «Южанин» і т. д.; публікації часопису «Киевская старина», 

журналу «Юридический вестник» та ін. Залучено дописи з преси радянського 

періоду, а саме з газет «Радянське село», «Звєзда», «Змичка», «Селянське 

життя», «Червоний плугар», «Червоне село» та ін. Періодичний друк містить 

багатющий матеріал з історії родинних відносин, шлюбної обрядовості, 

традицій, звичаїв подружнього життя, розміру приданого, самовільних 

розлучень тощо.   

До етнографічних джерел відносимо прислів’я та приказки, що дають 

можливість дізнатись про вже сформовані віками усталені в народі уявлення 

щодо сімейних стосунків та шлюбу, ставлення в селянському середовищі до 

неодруженої молоді та розлучень. Також використовуємо матеріали 

етнографічних розвідок сучасності та досліджуваного періоду, які здійснювали 

О.Маркович, І.Бесараба, С.Чернявська
25

 та інші. 

Наративні джерела (селянські щоденники та листи) було виявлено та 

введено до наукового обігу завдяки зусиллям вчених кафедри джерелознавства, 

історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного 

університету та завдяки діяльності Запорізького наукового товариства 

ім. Я. Новицького і його засновника А. В. Бойка. Завдяки копіткій праці таких 

дослідників, як В. Мільчев, С. Білівненко, В. Чоп, Н. Швайба, Р. Молдавський, 

Т. Молдавська та інших, вдалось зберегти величезний пласт народної культури 

та історії Південної України. Найбільш вражаючим результатом цих експедицій 

стало виявлення селянських щоденників Василя Рубеля, Олександра Замрії, 

Івана Ярошенка, Миколи Молодика та інших
26

. Автобіографічні наративи 

мають величезний джерельний потенціал, адже надають можливість 

прослідкувати еволюцію поглядів селян на сім’ю. 

Отже, джерельна база дослідження побудована на комплексному аналізі 

широкого кола джерел. Такий підхід дозволяє  вивчити  і поглибити існуючі в 

історичній науці уявлення про повсякденні шлюбно-сімейні відносини та їх 

еволюцію протягом кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. Порівняння 

різнопланового матеріалу дозволяє відтворити повну картину шлюбно-сімейної 

                                                 
25

 Маркович Е. Свадебные песни в Елисаветградском уезде. Степ. Херсон, 1886. С. 160–234; 

Бессараба И. Материалы для этнографии Херсонской губернии. Сборник отделений русского 

языка и словесности императорской Академии Наук. Петроград, 1916. Т. ХСІV. С. 1–568; 

Чернявская С. Обряды и песни села Белозерка Херсонской губернии. Сборник Харьковского 

историко-филологического общества. Вып. 1. Харьков, 1893. Т. 5. С. 82–166. 
26

 Джерела з історії Південної України. Том 5. Книга 1. Запоріжжя, 2005. 
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культури селян Півдня України та створює сприятливе підґрунтя для вивчення 

трансформаційних процесів всередині сім’ї. 

У підрозділі 1.3. «Теоретичні засади дослідження» представлено 

методологічну основу дисертації та описано методи роботи з джерелами. 

Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять базові 

принципи: історизму, об’єктивності, орієнтації на загальнолюдські цінності. 

Принцип історизму передбачає пізнання минулого із врахуванням 

особливостей конкретного історичного періоду та системного застосування 

історичних та загальнонаукових методів.   

Оскільки дисертаційне дослідження виконано в міждисциплінарному полі 

гуманітарного знання, відтак в роботі було застосовано системний, 

мікроісторичний, історико-антропологічний підходи, що дало можливість 

проаналізувати еволюцію південноукраїнської селянської сім’ї з точки зору 

ціннісних та ментальних структур.  

У другому розділі «Трансформація інституту шлюбу» виокремлено та 

досліджено зміни, що відбулись у шлюбних відносинах селян Півдня України 

кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.   

У підрозділі 2.1. «Зміни в інституті шлюбу та шлюбній поведінці 

сільського населення в умовах царського режиму (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) 

простежено, що селяни в сфері дошлюбного та шлюбного життя під впливом 

модернізаційних процесів протистояли спробам консервації з боку 

православної церкви та державних установ. В житті української селянської 

подружньої пари наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть відбувалися потужні 

зміни, які послідовно приховувалися тогочасним офіційним істеблішментом і 

тому мало відображені в офіційних документах.  

У 1907–1911 роках Україна посідала п’яте місце серед європейських 

держав за показниками шлюбності (8,4 проміле), поступаючись лише країнам 

Європейського Півдня, а саме Сербії (9,9 проміле), Румунії (9,7 проміле), 

Болгарії (9,3 проміле), Угорщині (9,2 проміле), випередивши Європейську 

Росію (8,3 проміле). 

Протягом кінця ХІХ – початку ХХ ст. в південноукраїнському регіоні, як і 

в цілому по Україні, показники шлюбності були високі (у 1911–1914 рр. в 

Херсонській губернії – 8,5 проміле, в Катеринославській – 8,3 проміле, в 

Таврійській – 8,2 проміле). Високий рівень шлюбності є одним з наслідків 

господарсько-економічної необхідності аграрного суспільства. 

Водночас наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття спостерігаємо 

малопомітну, але тривку тенденцію розхитування непорушності інституту 

шлюбу. Зі змінами суспільних умов життя, еволюціонують погляди на шлюб та 

сім’ю, відбувається емансипація жінок та молоді, змінюється ставлення до 

розлучення.  

Динаміка чисельності розлучень серед українського населення кінця ХІХ – 

першої чверті ХХ століття залишається і до сьогодні складною для вивчення 

темою. Згідно даних звіту 1884 року обер-прокурора Святійшого Синоду, по 

дев’яти українських єпархіях відбулось всього 379 розлучень, з них приблизно 

четверта частина – на Півдні України (91 розлучення). Всього ж по Російській 
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імперії було зареєстровано 1309 розлучень. Втім, 379 розлучень по відношенню 

до всього населення України і 1309 розлучень по відношенню до людності всієї 

Російської імперії – це мізерна кількість, яка не відображала справжньої 

ситуації на селі. В дійсності офіційна статистика хибно віддзеркалювала реалії 

шлюбно-сімейних відносин українського селянства.  

В той час, коли церква та держава вперто боронили святість і 

нерозривність шлюбу,  частина селян зважувалась шукати шляхів обійти 

офіційні заборони, не мирилася з усталеними нормами та ризикувала 

порушувати їх заради власного щастя.  

У підрозділі 2.2. «Вплив війни і революції на шлюб і сім’ю (1914–1920 рр.)» 

простежено, як події Першої світової війни та революції змінили долі багатьох 

членів селянських родин південноукраїнського регіону.  

У період воєнного лихоліття долю селянської сім’ї спіткали тяжкі 

випробування. Поруч з авторитетним головою сім’ї з’являється не менш 

авторитетний солдат, що повернувся з фронту. В родинах мобілізованих на 

жіночі плечі лягли додаткові обов’язки, які раніше виконував чоловік. Такий 

стан речей призвів до зміни статусу жінки в суспільстві, до змін у її світогляді. 

У селянок, які успішно виконували чоловічі обов’язки, з’являлось відчуття 

впевненості в собі і своїх силах. 

Вплив Першої світової війни помітно позначився на рівні шлюбності 

населення. Коефіцієнт шлюбності у 1913 році становив 8,7 проміле, у 1914 – 

6,3 проміле, у 1915 – 3,1 проміле, у 1916 – 3,4 проміле, у 1917 – 6,2 проміле, у 

1918 – 15,3 проміле, у 1920 – 11,8 проміле, у 1922 – 10,9 проміле, у 1924 – 

11,4 проміле. Внаслідок воєнних дій коефіцієнт шлюбності суттєво знизився. 

Але по закінченні Першої світової війни коефіцієнт шлюбності різко зростає до 

небаченого раніше показника у 15,3 проміле. Таке явище певною мірою 

викликано демобілізацією армії наприкінці 1917 року. Але революційні події та 

голод 1921–1923 рр. вплинули на нове провалля в природному русі населення.  

Порівнюючи показники народжуваності в Україні в довоєнний та 

післявоєнний періоди, спостерігаємо тенденцію стосовно Південної України: у 

довоєнний час коефіцієнт народжуваності на Півдні вищий (47,8 проміле) 

відносно всієї території України (42,4 проміле); а в післявоєнний – відповідний 

показник по Півдню найнижчий (23,4 проміле) з усіх українських регіонів 

(26,3 проміле). Низький рівень народжуваності в південноукраїнських 

губерніях пояснюється найнижчими показниками врожайності по Україні. 

Окрім того, саме три південні губернії (Катеринославська, Одеська, Донецька) 

були найжорстокішою ареною боротьби революційного часу.  

Затяжний воєнний період позначився і на характері дошлюбних та 

позашлюбних відносин, адже прищепив нову психологію статевих стосунків в 

Україні.  

У підрозділі 2.3. «Інститут шлюбу на селі під випробуванням 

комуністичних експериментів (1920–1926 рр.)» проаналізовано зміни в 

шлюбних відносинах селянського населення південноукраїнського регіону, 

пов’язані з політичними та соціально-економічними нововведеннями 

радянської влади. 
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У числі перших законодавчих актів нової більшовицької влади були 

декрети Раднаркому УСРР від 20 лютого 1919 року з питань сім’ї та шлюбу: 

«Про організацію відділів запису актів громадянського стану», «Про цивільний 

шлюб і про ведення книг актів громадянського стану» та «Про розірвання 

шлюбу». Тож, з 1919 року функції обліку природного руху населення на 

українських територіях було перекладено на нові відділи запису актів 

громадянського стану (загси). Але налагодити більш-менш систематичний 

облік та реєстрацію вдалося не одразу, а лиш орієнтовно з 1924 року. 

Шлюбність у 1924 році залишалась високою. В цілому по Україні 

коефіцієнт шлюбності становив 11,4 проміле, при чому найвищий на Донеччині 

(12,7 проміле) та Одещині (12,2), потім на Харківщині (11,8 проміле),  

Катеринославщині (11,4 проміле). Середній коефіцієнт шлюбності по Україні у 

1925 році становив 10,6 проміле. На Півдні України відповідний показник був 

вищий і становив 11,2 проміле. 

Середній коефіцієнт розлучності в Україні у 1924 році становив 

1,5 проміле (у містах – 3,0 проміле, у сільській місцевості 1,3 проміле). На 

Одещині та Катеринославщині показник розлучності збігався із середнім по 

Україні. Серед регіонів найвищий коефіцієнт на Донеччині – 2,1 проміле та на 

Харківщині – 1,7 проміле. У 1925 році середній показник розлучності становив 

1,75 проміле по всій Україні, а в її південному регіоні – 1,96 проміле. 

У цілому, можна зазначити, що показники шлюбності зросли: у довоєнний 

час на 1000 населення припадало 8,4 шлюбів, а в середині 1920-х років – 

приблизно 11 шлюбів. Разом з тим, кількість розлучень від виняткових випадків 

збільшилась до десятків тисяч, залишивши позаду інші країни.  

В Україні зберігалась орієнтація населення на шлюб, сімейний спосіб 

життя. Рівень шлюбності залишався високим. Разом з тим, шлюб втратив 

колишню стабільність, збільшується кількість розлучень, які ще на початку 

ХХ ст. були рідкісним явищем серед українців. Зміни в законодавстві щодо 

розлучення, введені компартійною владою, суттєво не вплинули на сімейне 

становище подружжя. Селяни й надалі часто, за звичкою, офіційно не 

розлучались.  

Третій розділ «Еволюція структури сім’ї та її функцій» складається з 

трьох підрозділів. У першому підрозділі «Зміни в кількісному складі і структурі 

селянської сім’ї під впливом пореформених процесів» досліджуються кількісні 

зміни в селянській родині Півдня України, а також зміни в її структурі 

протягом кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Середній показник кількості членів сім’ї, за даними Всеросійського 

перепису населення 1897 року, по Російській імперії та по Україні становив 

5,7 осіб. Відповідний показник у південноукраїнських губерніях був більший і 

дорівнював 5,9: у Катеринославській та Таврійській губерніях – 6,1; у 

Херсонській – 5,5. 

У пореформений період в Російській імперії, і в Україні зокрема, 

найпоширенішим типом сімейної організації була повна проста сім’я, що 

включала в себе батьків і дітей. Поняття сімейство, родина, двір, господарство 
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навіть на початку ХХ ст. були тотожними і означали сукупність близьких 

родичів, що жили разом і вели одне господарство.  

Наприкінці ХІХ ст. пришвидшується процес поділу нерозділених сімей. 

Найшвидше цей процес відбувається на Півдні України, що пояснюється більш 

інтенсивним розвитком капіталістичних відносин у даних місцевостях. Вихід із 

батьківської родини рідко відбувався спокійно. Зазвичай цьому передували 

сімейні чвари, які робили спільне життя неможливим, що спонукало до 

пришвидшення процесу поділу двору. 

На зламі століть спостерігалась трансформація демографічних процесів 

відтворення населення, але за традицією в селянських сім’ях продовжували 

народжувати багато дітей. Але нові процеси давали про себе знати: відбувався 

поступовий перехід від умов тяжкого виживання до умов, де люди починають 

поступово жити для себе, але при цьому з часом втрачають почуття 

солідарності, на якому трималась родина в традиційному суспільстві. 

Суспільство все більше стає індивідуалістичним.  

З кінця ХІХ ст. у відносинах між батьками і дітьми спостерігається більше 

інтимності, свободи, визнання індивідуальності кожного з членів родини. 

Однак «еволюційний» початок в невідворотному історичному перетворенні 

сім’ї в Україні був відсунений «революційним». З приходом до влади 

більшовиків критика патріархальної родини набула радикального характеру, 

заперечувалися не лише традиційні принципи сімейних відносин, а й сам 

інститут сім’ї. 

У підрозділі 3.2. «Зміна гендерних ролей в селянській сім’ї протягом кінця 

ХІХ – першої чверті ХХ ст.» характеризуються гендерні ролі, типові для кінця 

ХІХ ст. та досліджується їх поступова трансформація.  

У цілому процес еволюції сім’ї в Україні проходив в напрямку 

егалітаризації внутрішньосімейних відносин.  

Прояви соціальної мобільності кінця ХІХ – початку ХХ ст. серед 

сільського населення сприяли зменшенню залежності жінки в родині.  

Після революційних подій більшовики почали запроваджувати політику 

«розкріпачення жінки», її залучення до сфери суспільного виробництва. Але 

більшість нововведень натикалися на нерозуміння з боку селянського 

середовища. Рівноправність жінок з чоловіками, політична та громадська 

активність жіноцтва викликали несприйняття, а інколи навіть протести серед 

більшості селян.  

Протягом кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. спостерігаємо тенденції до 

активізації селянок (відхід на заробітки, отримання додаткового прибутку, 

звернення до судових інстанцій і т. д.). Залучення жінок до оплачуваної 

діяльності змінювало модель взаємовідносин в селянській родині: частіше 

проявлявся жіночий протест проти деспотизму старших членів сім’ї, 

спостерігалась егалітаризація подружніх стосунків.   

У підрозділі 3.3. «Еволюція структури сім’ї та її функцій в 1914–1926 рр.» 

простежено зміни, що відбулись в розмірах селянської сім’ї та в її функціях 

протягом воєнного та пореволюційного часу і до 1926 року. У 1917 році розмір 

селянської родини в Україні становив приблизно 5,84 особи на одне 
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господарство. На Півдні України відповідний показник був вищий – 6,22 особи. 

Але протягом 1920-х років середній склад сім’ї помітно зменшився до 4,89 осіб 

в середньому по Україні і до 5,05 осіб на Півдні. Кількість членів селянської 

сім’ї напряму залежала від належності до тієї чи іншої посівної групи.  

Нові земельні та майнові відносини при радянській владі прискорили 

сімейну трансформацію. Жінки і діти отримали однакове з чоловіками право на 

частку сімейного майна: якщо попередньо поділ селянського майна проводився 

між синами, то після революції 1917 р. – в залежності від кількості осіб в 

родині. Такий стан речей змінив ставлення старшого покоління до сімейних 

поділів. Якщо до революції сімейний поділ у багатьох домогосподарів 

асоціювався з розоренням та з втратою авторитету, то після революційних змін 

в земельному законодавстві більшість хазяїв намагались швидше виділити 

дітей. 

Однак, в цілому селянська сім’я чинила протидію спробам компартійної 

влади зруйнувати її традиційну основу. 

Четвертий розділ «Зміни у сімейних традиціях та обрядовості 

південноукраїнського села» складається з двох підрозділів. У підрозділі 4.1. 

«Редукція сімейної традиційно-обрядової культури селян в кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст.» проаналізовано незмінні елементи основних сімейних обрядів; 

сфокусовано увагу на змінах, що відбулися в циклах родильної, весільної та 

поховальної обрядовості; простежено редукцію (спрощення) сімейної 

обрядовості селян Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття, а також 

зафіксовано появу нових звичаїв та їх співіснування (чи витіснення) з 

усталеними обрядами. 

Традиційна сімейна обрядовість українського селянства у відносній 

цілісності зберегла свою структуру до 1920-х років, але в кожному циклі 

більшість елементів обрядів поступово втрачають свою санкціонуючу 

значимість і релігійно-магічне навантаження, натомість набувають 

демонстративно-символічного та розважально-ігрового значення. 

У підрозділі 4.2. «Сімейні традиції українського селянства пореволюційної 

доби» досліджено спроби введення радянської обрядовості в сімейний побут, 

що супроводжувалось боротьбою із усталеними звичаями і традиціями 

українського селянства. У 1920-і роки, переважно комсомольськими 

осередками, організовувались так звані «червоні хрестини», «червоні весілля» 

та «червоні похорони», які мали на меті підірвати та знешкодити церковний 

вплив. Заідеологізовані сценарії церемоній весілля, реєстрації новонародженого 

та похорону не мали успіху серед селянського населення Півдня України через 

свою штучність, показовість та, інколи, абсурдність. 

Доведено, що у першій половині 1920-х років радянська сімейна 

обрядовість не склала альтернативу традиційній. Приклади заміни релігійних 

обрядів на «нові» радянські в середовищі українського селянства Півдня 

України були поодинокими. 

Церковні обряди вінчання, хрещення та похорону, так чи інакше в селі 

протрималися всі 1920-ті рр. Щоправда, невелика частина сільської молоді 

(зазвичай, комсомольці), всупереч віковій традиції і батьківській волі 
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реєструвала шлюби та народження дитини тільки в сільраді, справляла обряд 

«червоного» похорону без всякого церковного супроводу. Але більша частина 

селян продовжувала звертатись до церкви.  

Нові «радянські обряди» були невміло зрежисовані, звучали казенно і 

відлякували селян, і тому у 20-х роках ХХ ст. залишилися на рівні експерименту. 
 

ВИСНОВКИ 

У висновках наведено основні результати дисертаційного дослідження, що 

виносяться на захист і зводяться до наступних положень: 

1. Проаналізовано стан наукової розробки обраної теми дослідження. 

Встановлено відсутність цілісної картини еволюції селянської сім’ї 

південноукраїнського регіону.  

Виокремлено складові джерельної бази дисертації. Залучений масив 

джерел дозволив здійснити ґрунтовний аналіз еволюції сім’ї Півдня України 

кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. 

2. Простежено зміни в інституті шлюбу та шлюбній поведінці сільського 

населення в умовах царського режиму (кінець ХІХ ст. – 1914 р.). Встановлено, 

що Україна та її південний регіон в цілому мали високі показники шлюбності, 

що було наслідком господарської необхідності селянського життя. В той же час 

спостерігається тенденція до збільшення кількості розлучень. Під впливом 

модернізаційних процесів в селянському середовищі еволюціонують погляди 

на шлюб. 

3. Досліджено вплив подій Першої світової війни та революції на шлюб і 

сім’ю. Найбільших коливань зазнали показники шлюбності, народжуваності та 

смертності. Змінилось співвідношення чоловічого та жіночого населення. 

Простежується нова психологія внутрішньосімейних відносин та статевих 

стосунків. 

4. Проаналізовано зміни в шлюбних відносинах селян Півдня України, 

пов’язані з нововведеннями радянської влади. У 1919 році було офіційно 

запроваджено нову систему державної регламентації шлюбно-сімейних 

відносин, але налагодити більш-менш систематичний збір даних вдалося лише з 

1924 року. Окрім того, всі 1920-ті роки селяни за традицією продовжували 

вінчатись у церкві. 

5. Досліджено зміни в кількісному складі та структурі селянської сім’ї 

Півдня України кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. Протягом зазначеного 

періоду спостерігається тенденція до зменшення розмірів сім’ї від 5,9 осіб у 

1897 році до 5,05 осіб у 1927 році; пришвидшується процес поділу 

нерозділених сімей; відбувається трансформація демографічних процесів 

відтворення населення. 

6. Простежено зміну гендерних ролей в селянській сім’ї протягом кінця 

ХІХ – першої чверті ХХ ст. Спостерігається егалітаризація внутрішньосімейних 

стосунків, збільшується рівень свободи молодого покоління, намічається 

тенденція до активізації селянок. 

7. Охарактеризовано зміни в побуті та звичаях сімейного життя українців 

кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. Під натиском епохальних подій початку ХХ ст. 
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відбувається редукція сімейної обрядовості. Зберігаються основні етапи 

родильного, весільного і поховального циклів, але водночас спостерігається 

занепад деяких сімейних обрядів. Прагнення компартійної влади контролювати 

шлюбно-сімейні відносини супроводжувалось насадженням нового сімейного 

побуту та нової «червоної» обрядовості. Але нові традиції виявилися відірваними 

від реалій селянського життя і в 1920-х роках не були сприйняті селянами. 

Зміни кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. помітно впливали на 

трансформацію свідомості селян та пов’язану з нею модель сімейної поведінки. 

Селянська сім’я проявляла гнучкість до нововведень, допускаючи появу одних 

елементів і відкидаючи інші.  

Перспективи подальшого дослідження полягають у поглибленому 

вивченні шлюбно-сімейних відносин на Півдні України у першій чверті ХХ ст., 

особливо під час революційних подій. 
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АНОТАЦІЯ 

Качан Ю. В. Еволюція селянської сім’ї південноукраїнського регіону в 

контексті модернізаційних процесів кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 «Історія України». – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2018. 

У дисертації на основі широкого кола джерел здійснено комплексний 

аналіз змін, що відбулися в інституті української селянської сім’ї під впливом 

модернізаційних процесів кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. на Півдні України. 

Трансформація шлюбно-сімейних відносин подається у категоріях чітких 

статистичних показників народжуваності, шлюбності, розлучності та 

смертності, а також розмірів селянської сім’ї в кінці ХІХ – першій чверті ХХ ст. 

Показано сімейні відносини очима самих селян, що збільшує пізнавальний 

потенціал дослідження. Розкрито найрізноманітніші аспекти сімейного життя 

південноукраїнського селянства кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. Простежено 

життєві стратегії кількох поколінь мешканців українського степового регіону. 

Досліджено ступінь адаптації селянської родини до змін суспільного буття 

першої чверті ХХ століття. Виявлено тенденцію до спрощення сімейної 

обрядовості протягом кінця ХІХ – початку ХХ ст. зі збереженням основних 

етапів родинних обрядів. Доведено, що в період кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

селянська сім’я чинила опір штучним спробам консервації з боку держави та 

православної церкви, а після революційних подій 1917 року – спробам 

руйнування традиційного укладу з боку компартійної влади. Простежено 

трансформаційні зрушення в бік збільшення особистої свободи та ініціативи 

членів сім’ї, лібералізація стосунків всередині селянської родини. 

Дослідження шлюбно-сімейних відносин на Півдні України стало основою 

для більш широких висновків про вплив модернізаційних процесів на 

суспільство кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.  
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АННОТАЦИЯ 

Качан Ю. В. Эволюция крестьянской семьи южноукраинского 

региона в контексте модернизационных процессов конца XIX – первой 

четверти ХХ в. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 «История Украины». – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2018. 

В диссертации на основе широкого круга источников осуществлен 

комплексный анализ изменений, произошедших в институте украинской 

крестьянской семьи под влиянием модернизационных процессов конца XIX – 

первой четверти ХХ в. на Юге Украины. Трансформация брачно-семейных 

отношений подается в категориях четких статистических показателей 

рождаемости, брачности, разводимости и смертности, а также размеров 

крестьянской семьи конца XIX – первой четверти ХХ в. Показаны семейные 

отношения глазами самих крестьян, что увеличивает познавательный 

потенциал исследования. Раскрыты различные аспекты семейной жизни 

южноукраинского крестьянства конца XIX – первой четверти ХХ в. 

Прослежены жизненные стратегии нескольких поколений жителей украинского 

степного региона. Исследована степень адаптации крестьянской семьи к 

изменениям общественной жизни первой четверти ХХ века. Выявлена 

тенденция к упрощению семейной обрядности в период конца XIX – начала 

ХХ в. с сохранением основных этапов. Доказано, что в период конца XIX – 

начала ХХ в. крестьянская семья сопротивлялась искусственным попыткам 

консервации со стороны государства и православной церкви, а в 

послереволюционный период – попыткам разрушения традиционного уклада со 

стороны компартийной власти. Прослежены трансформационные сдвиги в 

сторону увеличения личной свободы и инициативы членов семьи, 

либерализация отношений внутри крестьянской семьи. 

Исследование брачно-семейных отношений на Юге Украины стало 

основой для более широких выводов о влиянии модернизационных процессов 

на общество конца ХІХ – первой четверти ХХ в. 

Ключевые слова: Южная Украина, модернизационные процессы, 

крестьянское хозяйство, семья, брак, брачно-семейные отношения, гендерные 

роли, семейные разделы, редукция обрядности. 
 

SUMMARY 

Kachan Yu. V. Evolution of the peasant family of the Southern Ukraine 

region in the context of modernization processes of the end of the 19th - the first 

quarter of the 20th century. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of the candidate of historical sciences in the specialty 

07.00.01 «History of Ukraine». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 
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In the dissertation, on the basis of a wide range of sources, a comprehensive 

analysis of changes occurred at the institution of the Ukrainian peasant family under 

the influence of modernization processes of the end of the 19th – the first quarter of 

the 20th century in the south of Ukraine. 

The transformation of marriage and family relations is presented in the 

categories of clear statistical indicators of birth rate, marriage, divorce and mortality, 

as well as the size of the peasant family at the end of the 19th – the first quarter of the 

20th century. Through the analysis of court cases, peasant diaries and letters, oral 

history materials of the late 19th and the first quarter of the 20th century, the changes 

in the institution of marriage are illustrated and the thesis of the excessive 

conservatism of the peasant environment has been questioned once again. Family 

relations are shown by the eyes of peasants themselves, which increases the cognitive 

potential of the study.  

The various aspects of the family life of the Ukrainian peasants in the South in 

the late 19th – the first quarter of the 20th century are revealed. The life strategies of 

several generations of residents of the Ukrainian steppe region are observed. The 

degree of adaptation of the peasant family to the changes in the public life of the first 

quarter of the 20th century is studied. 

One more step has been taken to destroy the stereotype about the stability of the 

institution of marriage in the second half of the 19th – early 20th centuries. The 

correlation between the traditional and the new in the peasant family, the peculiarities 

of the family understanding of the world and its role in it are observed. The tendency 

to simplify the family rituals preserving their basic stages during the late 19th - early 

20th century are revealed. The attempts of the Soviet authorities to impose a “red” 

family ritual during the 1920s were unsuccessful. 

It is proved that the peasant family resisted artificial attempts of the preservation 

by the state and the Orthodox Church in the post-reform period of the late 19th and 

early 20th centuries, and in the post-revolutionary period it resisted attempts to 

destroy the traditional way of life by the Communist Party authorities. The study 

shows the resilience of the institution of the family under the onslaught of communist 

experiments. Transformational changes in the direction of increasing personal liberty 

and initiatives of family members, the liberalization of relations within the peasant 

family are observed. 

The study of marriage and family relations in the South of Ukraine became the 

basis for broader conclusions about the impact of modernization processes on the 

society in the late 19th – the first quarter of the 20th century. 

Key words: Southern Ukraine, modernization processes, peasant economy, 

family, marriage, marriage and family relations, gender roles, family divisions, 

reduction of ritual. 
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