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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. На сьогодні існує необхідність створення 

соціального портрету Гетьманщини XVIII ст., адже далеко не всі категорії 

мешканців ранньомодерної України удостоєні ґрунтовних праць. Такою 

малодослідженою спільнотою є домашні слуги. Тож, відсутність спеціального 

комплексного наукового дослідження як соціальної історії Гетьманщини 

загалом, так і окремої соціопрофесійної групи слуг, свідчать про необхідність 

вивчення зазначеної проблеми, яка суттєво поглибить знання історії 

ранньомодерного періоду та розширить розуміння соціальних процесів 

Гетьманщини. 

Актуальність обумовлена також теоретико-методологічними потребами 

вітчизняної історичної науки. Під ними мається на увазі упередженість 

вивчення подібних тем за радянських часів та очевидне домінування в 

історіографії бачення наймита як бідної, знедоленої, експлуатованої особи, яка 

через обезземелення та розорення була змушена йти на заробітки. І сьогодні в 

загальних працях продовжують побутувати старі соціологічні уявлення та 

стереотипи, зумовлені радянською ідеологією та відсутністю праць, які б 

запропонували новий підхід.  

У зв’язку з цим актуальною є потреба наукового осмислення 

європейського досвіду історичних досліджень та новітніх методологічних 

підходів. Серед них важливою видається необхідність апробації концепції «life-

cycle service» на українському матеріалі, а також комплексне вивчення 

теоретичних, соціально-економічних та демографічних аспектів 

функціонування інституту служби на території Гетьманщини. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах планових наукових тем кафедри 

історії України Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка: «Соціально-демографічна історія України доби Гетьманщини» 

(2015-2017 рр., номер державної реєстрації 0115U002237) та «Дитина й 

дитинство в державно-правовому регулюванні, релігійних нормах і народних 

уявленнях середньовічної та ранньомодерної України (ХІ-ХVІІІ ст.) (2018-2020 

рр., номер державної реєстрації 0117U004973). 

Об’єктом дослідження є міське суспільство Гетьманщини. 

Предметом дослідження є слуги як соціопрофесійна група, яка становила 

певну частину міського соціуму Гетьманщини.  

Мета роботи полягає у тому, щоб на основі письмових джерел встановити 

та комплексно дослідити існування у містах Гетьманщини XVIII ст. слуг як 

окремої соціопрофесійної групи населення.  

Для реалізації мети було визначено такі дослідницькі завдання: 

- проаналізувати стан розробленості проблеми в історіографії та з’ясувати 

особливості представлення слуг у писемних джерелах; 

- дослідити теоретичний аспект функціонування інституту служби в містах 

Гетьманщини середини XVIII ст., а саме проблему термінології, класифікацію 

та різновиди служби, характерні особливості правового статусу слуг; 
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- розглянути місце «служителів» у міському просторі та висвітлити форми 

особистісної взаємодії між господарем та слугою; 

- визначити та проаналізувати соціально-демографічні характеристики 

різних категорій роботодавців: козаків, духовенства та міщан;  

- дослідити найважливіші аспекти домашньої служби у світлі 

демографічного аналізу: статево-вікову та шлюбну структуру; 

- вивчити особливості служби окремих вікових груп найманих працівників. 

Територіальні межі дослідження охоплюють міста Полтаву та Ніжин – 

полкові, адміністративні й економічні центри Гетьманщини.  

Хронологічні рамки обґрунтовані наявними обліковими джерелами, на 

основі яких стало можливим провести відповідні дослідження. Головним із них 

є Генеральний (Румянцевський) опис Лівобережної України 1765-1769 рр.  

Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму, 

системності, антропологізації та міждисциплінарності. Джерела вивчалися як 

продукт конкретно-історичної епохи, а мікрогрупа слуг розглядалася як 

окремий елемент цілісної системи міського соціуму. У дисертації застосовано 

історико-порівняльний, історико-типологічний, квантитативний та 

мікроісторичний методи. Поряд із цими загальноісторичними методами для 

вирішення ряду конкретних завдань, поставлених у цьому дослідженні, 

використовувалися також спеціальні методи соціальної історії, історичної 

демографії, історії родини. 

Наукова новизна полягає у тому, що вперше категорія слуг стала 

об’єктом комплексного історико-демографічного дослідження. Зокрема:  

- проаналізовано існуючу термінологію з теми й сформульовано найбільш 

вдале визначення терміну «слуга» («служитель»); 

- розглянуто теорію «life-cycle servants» на предмет доцільності його 

використання відносно міського соціуму Гетьманщини XVIII ст.; 

- проаналізовано правове становище слуг у міському суспільстві козацької 

України; 

- досліджено функціонування інституту служби, його трансформацію з 

часом; 

- розроблено класифікацію існуючих у досліджуваний період різновидів 

служби; 

- визначено кількість дворів зі слугами у вказаних містах та вивчено місце 

«служителів» у життєвому просторі домогосподарства; 

- проаналізовано соціально-демографічні характеристики наймачів слуг;  

- встановлено залежність характеру служби від віку, статі, соціального та 

територіального походження, сімейного стану; 

набули подальшого розвитку проблеми: 

- визначення демографічних характеристик домової служби: статево-

вікової та шлюбної структури; 

- висвітлення аспектів особистісної взаємодії між господарем та слугою;  
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- вивчення особливостей винагороди за службу: гроші, їжа, одяг, взуття 

тощо, або ж нефінансові компенсації – досвід, нові навички та вміння, корисні 

зв’язки тощо; 

у ході дослідження уточнено: 

- домінуюче в українській історіографії бачення наймита як бідної, 

знедоленої, експлуатованої особи, яка через обезземелення та розорення була 

змушена йти на заробітки. Дослідження показує, що, не відкидаючи 

економічний аспект, служба все ж була етапом соціалізації, способом себе 

прогодувати навіть у досить юному віці, набуваючи певних умінь та навичок, а 

також дозволяла накопичити матеріальні та соціальні ресурси.  

Практичне значення роботи полягає у тому, що її результати можуть 

бути використані в процесі написання узагальнюючих праць із історії 

Гетьманщини XVIII ст., історичної демографії, економічної та соціальної 

історії, історії родини. Результати дослідження можна рекомендувати при 

розробці підручників для середніх та вищих навчальних закладів, навчальних 

курсів гуманітарного напрямку. Висловлені гіпотези можуть 

використовуватися для дослідження різних аспектів історії родини, гендерної 

проблематики, соціальної антропології. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи оприлюднено в доповідях на конференціях міжнародного, 

всеукраїнського та регіонального рівнів, зокрема: XXXIII-й Міжнародній 

краєзнавчій конференції молодих учених, присвяченій 100-річчю з дня 

народження Героя України, академіка П.Т. Тронька (1915-2011) «Історія 

повсякденності у локальному вимірі» (Харків, 11 грудня 2015 р.); ІІ науково-

практичній конференції «Теорія і практика актуальних наукових досліджень» 

(м. Дніпро, 28-29 лютого 2020 р.); XVIII міжнародній конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна – 2020» (Секція «Історія») 

(м. Київ, 13 березня 2020 р.); Всеукраїнській науковій конференції «П’яті 

Череванівські наукові читання (на пошану професора А.С. Череваня)» (м. 

Полтава, 18-19 березня 2020 р.); 73-тій Міжнародній науковій конференції 

молодих учених «Каразінські читання» (історичні науки) (м. Харків, 24 квітня 

2020 р.).  

Публікації. Результати дослідження опубліковано в 11 працях, 6 із яких – 

у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та 

виданнях держав, що входять до ЄС. 

Структура дисертації обумовлена проблемним принципом із 

урахуванням мети та завдань дослідження. Робота складається із вступу, 6 

розділів, висновків, списку джерел та літератури (186 одиниць). Обсяг основної 

частини дисертації – 197 с., загальний обсяг дисертації – 226 с.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі визначено актуальність, предмет і об’єкт, мету і завдання роботи, 

методологію, окреслено хронологічні та територіальні межі, з’ясовано наукову 

новизну та практичне значення одержаних результатів.  
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Перший розділ «Історіографія та джерельна база» складається з двох 

підрозділів, у яких здійснено аналіз історіографії та використаних джерел.  

У підрозділі 1.1 «Історіографія проблеми» систематизовано наукові 

здобутки дослідників у вивченні зазначеної теми, які умовно поділено на три 

групи
1
. До підсумково-узагальнювальних концептуальних досліджень віднесено 

засадничі праці закордонних дослідників. Зразком комплексного вивчення теми 

є ґрунтовна праця Радослава Понята
2
 про становище міських слуг на польських 

землях із середини XVIII до кінця ХІХ ст. Важливу роль у розкритті значного 

загалу питань нашого дослідження відіграли міжнародні дослідницькі проєкти, 

зокрема проєкт «Слуга» («Servant Project»), що тривав до 2004 р. Його 

результатом стала книга «Домашня служба і формування європейської 

ідентичності»,
3
 яка об’єднує останні напрацювання з теми науковців із усього 

світу. Чудовим прикладом узагальнюючого підходу до соціальної історії є 

праця Бориса Міронова про соціальну історію Росії періоду імперії
4
. Ще одне 

дослідження, у якому комплексно вивчається міський соціум, у тому числі й 

«дворові люди», належить перу сучасної російської дослідниці Ольги 

Кошелєвої. Вона вивчала один район Санкт-Петербурга, щоб показати 

повсякдення його мешканців «крупним планом»
5
. 

Українські історики у своїх працях, присвячених соціально-економічним 

проблемам, опосередковано торкалися цього питання, згадуючи про існування 

слуг, але в загальному контексті, не виокремлюючи їх в окрему 

соціопрофесійну групу. У «Економічній історії України»
6
, лише кількома 

реченнями згадується про існування найманих робітників у винокурних 

промислах, на будівництві, селітряному та залізорудному виробництві у XVII 

ст. (використовуються терміни робітні люди та наймити); наймана праця на 

фільварках під час посівів або жнив та у тваринництві, ремеслах; «гулящих» 

наймитів та челядників у XVIII ст.  

Для вивчення вузлових аспектів досліджуваної проблеми важливу роль 

зіграли праці, пов’язані з теорією родини, розробленою Джоном Хайналом і 

Пітером Ласлеттом
7
. Учені припускали, що служба відігравала центральну роль 

                                                           
1
 Яковенко Н. Вступ до історії. Київ : Критика, 2007. С. 317. 

2
 Poniat R. Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX 

wieku. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Cezarego Kuklo. Białystok, 2011. 

387 s. 
3
 Domestic service and the formation of European identity. Understanding the Globalization of 

Domestic Work, 16th-21st Centuries / Antoinette Fauve-Chamoux (Ed.). Bern : European 

Academic Publishers, 2004. 589 р. 
4
 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начала ХХ в.): в 2 т. 

Санкт-Петербург : «Дмитрий Буланин», 2003. Т. 1. 549 с. 
5
 Кошелева О. Люди Санкт-Петергургского острова Петровского времени. Москва : ОГИ, 

2004. 486 с. 
6
 Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. Київ : Ніка-Центр, 

2011. Т. 1. 696 с. 
7
 Hajnal J. European marriage patterns in perspective. D.V. Glass and D.E.C. Everslay (eds.) 

Population in History. Chicago, 1965. P. 101-143; Laslett P. The World We Have Lost. London : 

Methuen, 1979. 325 р.; Хаджнал Дж. Европейский тип брачности в ретроспективе. 
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у європейській господарчій системі та була важливим елементом у формуванні 

родини. На польському матеріалі цю теорію ґрунтовно проаналізував Міколай 

Шолтисек
8
, який зауважив необхідність подальших досліджень у ширшому 

географічному контексті. 

Частина дослідників розглядає службу як невід’ємну частину історії 

родини, вважаючи слуг її членами. Наприклад, Микола Крикун, розглядаючи 

структуру домогосподарств у Житомирському повіті Київського воєводства за 

1791 р., обраховує і кількість слуг у домогосподарствах – 2,6% від загальної 

кількості мешканців
9
. Значну увагу присвятила дослідженню «служби» на 

Волині Ірина Ворончук
10

. Юрій Волошин, досліджуючи типологію та структуру 

домогосподарств старовірів на території Північної Гетьманщини у XVIII ст., 

зауважує, що досить часто мешканцями дворів записані особи, не пов’язані 

кревними чи шлюбними зв’язками – наймити й пожильці
11

. У праці, 

присвяченій населенню Полтави, він виокремлює кількість слуг у дворах 

основних мікрогруп міського соціуму: духовенства, козаків, ремісників та 

міщан
12

. Це фактично перша спроба ґрунтовного аналізу даної мікрогрупи. 

Авторству Ю. Волошина належать і кілька спеціальних розвідок, присвячених 

безпосередньо слугам
13

.  

                                                                                                                                                                                                 

Брачность, рождаемость, семья за три века: [Сборник статей под ред. Вишневского А. Г., 

Кона И. С.]. Москва : Статистика, 1979. С. 14-70; Ласлетт П. Семья и домохозяйство: 

исторический подход. Брачность, рождаемость, семья за три века: [сб. статей / под. ред. 

Вишневского А. Г., Кона И. С.]. Москва : Статистика, 1979. C. 132-157. 
8
 Szołtysek M. Rethinking East-Central Europe: family systems and co-residence in the Polish-

Lithuanian Commonwealth Contexts and analyses. Bern : Peter Lang AG, International Academic 

Publishers, 2015. 1066 р.; Szołtysek M. Od makromodeli do mikrohistorii – gospodarstwo domowe 

w parafii bujakowskiej w latach 1766-1803. Przeszłość demograficzna Polski. № 25. 2004. S. 7-75; 

Шолтычек М. Семья и домохозяйство в Центральной Европе (на примере прихода Буяков в 

XVIII-XIX вв.) / Перевод с англ. И. Троицкой. Историческая демография. Сборник статей. 

Под ред. Денисенко М.Б., Троицкой И.А. Москва : МАКС Пресс, 2008. («Демографические 

исследования», выпуск 14). С. 240-276. 
9
 Крикун М. Населення домогосподарств у Житомирському повіті Київського воєводства 

1791 року. Україна модерна. 2001. № 6. С. 25-46. 
10

 Ворончук І. О. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, 

домогосподарство, демографічні чинники: Монографія. Київ : НАН України,  2012. 712 с.; 

Ворончук І. Шляхетський двір, його слуги та челядь. Соціум: Альманах соціальної історії. 

2004. № 4. C. 117-133. 
11

 Волошин Ю. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII столітті: 

історико-демографічний аспект. Полтава : АСМІ, 2005. 312 с. 
12

 Волошин Ю. Козаки і посполиті: Міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст. Київ 

: К.І.С., 2016. 356 с. 
13

 Волошин Ю. «Служители» і «работники» в домогосподарствах мешканців міста Полтави 

другої половини XVIII ст. Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної 

Європи XVI-XVIII ст. Київ – Краків : LAURUS – Historia Iagiellonica, 2015. С. 391-402; 

Voloshyn Y. Servants in the Hetmanate cities: the case of Poltava city during the 1760-1770s.  

Jornal of Family History. 2017. № 42, 4 (October). P. 369-380. 
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Дослідники підприємництва пов’язують найману працю XVIII ст. з 

приватними промислами та появою мануфактур
14

. Вони також фігурують у 

роботах Олександра Гуржія
15

, який докладно займався проблемою формування 

ринку найманої праці в Наддніпрянській Україні (другої половини XVII–XVIII 

ст.). 

Значний доробок праць із економічної історії залишили вчені радянського 

періоду. Згадки про відхід на заробітки серед селян зустрічаємо в Олексія 

Путро
16

. Володимир Голобуцький вбачав «витоки» наймитування у козацьких 

промислах чи «відходництві» XVI – першої половини XVII ст.
17

. Тож, 

незважаючи на начебто чисельні праці, дотичні до теми, роботи, спеціально 

присвячені слугам чи наймитам Лівобережної України, практично відсутні
18

.  

Розвідки, присвячені конкретним сюжетам теми, доволі рідкісні. Знайшли 

висвітлення деякі аспекти життєдіяльності шляхетських дворів, які не 

обходились без значного штату слуг. Наприклад, при описі традицій 

придворного банкету у Гетьманщині згадуються численні кухарі гетьманського 

двору
19

. Вивчаючи повсякдення професорів Києво-Могилянської академії XVIII 

ст., акцентується увага на існуванні світської прислуги в ченців
20

. Однак це 

лише невелика крапля інформації, яка не дає уявлення про місце слуг у житті 

ранньомодерного суспільства. 

                                                           
14

 Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз: монографія / [В.В.Небрат, 

Н.А.Супрун та ін.]; за ред. д.е.н. В.В. Небрат; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. 

НАН України». Київ, 2019. 532 c. URL: http://ief.org.ua/ docs/mg/314.pdf    
15

 Гуржій О. Початки формування ринку вільнонайманої праці в Наддніпрянській Україні 

(друга половина XVII-XVIII ст.). Україна в Центрально-Східній Європі: Зб. наук. пр. Київ : 

Інститут історії України НАН України, 2011. Вип. 11. С. 217-245; Гуржій О. Початки 

формування ринку вільнонайманої праці в Наддніпрянській Україні (друга половина XVII-

XVIII ст.). Фінансовий простір. 2012. № 2 (6). С. 80-89; Гуржій О., Реєнт О., Н. Шапошнікова 

Нариси з історії розвитку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина XVIІ – 

початок ХХ ст. ). Київ : Інститут історії України НАН України, 2018. 365 с.; Гуржій О.І. 

Податне населення України XVII-XVIII ст.: нариси з історії та статистики. Черкаси : Вид. 

Чабаненко Ю., 2009. 296 с. 
16

 Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине  

XVIII в. (Некоторые вопросы соціально-экономического и общественно политического 

развития). Київ : Выща школа, 1988. 142 с. 
17

 Голобуцкий В. А. О начале «нисходящей» стадии феодальной формации. Вопросы 

истории. 1959. № 9. С. 123-137. 
18

 Неселовський О. Наймити та наймички на Поділлю в XVIII ст. (Матеріали до історії 

економики Поділля). Записки Кам’янець-Подільського інституту народної освіти. 1927 р. Т. 

2.  С. 1-38. 
19

 Васильєва О. Формування традиції придворного бенкету в Гетьманщині (друга половина 

XVII – перша третина XVIII ст.). Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в  

2-х томах. Т. 2: Світ речей і повсякденних уявлень. Київ : Інститут історії України НАН 

України, 2013. С. 57-68. 
20

 Яременко М. Повсякдення професорів Києво-Могилянської академії XVIII століття. 

Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т. 2: Світ речей і 

повсякденних уявлень. Київ : Інститут історії України НАН України, 2013. С. 69-121. 
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Чи не єдиною категорією слуг, яка неодноразово потрапляла в поле зору 

дослідників, виявилися діти й підлітки. Питаннями про дитячу та підліткову 

працю на Лівобережній та Слобідській Україні цікавилися Володимир 

Маслійчук
21

 та Ігор Сердюк
22

. Питання людського капіталу та прибутки слуг 

вивчав соціолог Тимофій Брік
23

.  

Як видно з вищесказаного, у сучасній українській історіографії почали 

з’являтися розвідки, пов’язані з окремими аспектами інституту служби, однак 

повноцінне комплексне дослідження цієї соціопрофесійної групи не 

проводилося.  

У підрозділі 1.2 «Характеристика джерел» розглянуто писемні джерела, 

передусім, актову та облікову документацію, наративи, джерела особового 

походження, пам’ятки літератури та фольклорно-етнографічні джерела. 

Аналіз законодавчих актів і пам’яток права, що діяли у містах 

Гетьманщини, необхідний для ознайомлення з правовим становищем 

представників досліджуваної мікрогрупи. Основними джерелами для вивчення 

цієї проблеми є Литовські статути
24

, норми магдебурзького права
25

 та 

законодавчий кодекс «Права, за якими судиться малоросійський народ»
26

.  

                                                           
21

 Маслійчук В. До питання про дитячу та підліткову працю на Лівобережній та Слобідській 

Україні в другій половині XVIII ст. Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 

2-х томах. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення. Київ : Інститут історії України 

НАН України. 2012. С. 87-98; Маслійчук В. Неповнолітні злочинці в Харківському 

намісництві 1780-1796 рр. Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2011. 446 с. 
22

 Сердюк І. «Без заплаты, на харчах и одежи хозяйскихъ»: діти в населенні лівобережного 

українського міста XVIII cт. Краєзнавство. 2009. № 1. С. 196-202; Сердюк І. «Для 

проискания себѣ к житие мѣста пришел в город»: дитина і наймитування в міському 

суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. Місто: історія, культура, суспільство. 2017. № 2 (4). С. 

57-77; Сердюк І. Вогонь, вода та неостанні клейноди. Декілька слів про історію дитячої праці 

в Гетьманщині. Historians.in.ua. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/avtorska-

kolonka/2252-igor-serdyuk-vogon-voda-ta-neostanni-klejnodi-kilka-sliv-pro-istoriyu-dityachoji-

pratsi-v-getmanshchini; Сердюк І. Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст. Повсякдення 

ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т. 1: Практики, казуси та девіації 

повсякдення. Київ : Інститут історії України НАН України. 2012. С. 79-85; Сердюк І. Дитяча 

праця. Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині XVIII ст. Київ : К.І.С., 2018. 

С. 299-340; Сердюк І. Дитяча праця в місті Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. Нові 

дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. ст. 2012. Вип. 21, ч. 2. С. 50-55; 

Сердюк І. Діти-наймити в Гетьманщині ХVІІІ ст. (за матеріалами Генерального опису 1765-

1769 рр.). НС. 2016. № 22 (25). С. 47-54; Сердюк І. О. Дитина і дитинство в Гетьманщині: 

соціально-історичний та історико-антропологічний вимір: дис. … доктора іст. наук: 07.00.01 

/ Ігор Олександрович Сердюк. Полтава-Запоріжжя, 2018. 507 с. 
23

 Брік Т. Доходи слуг в Гетьманщині: тест теорії людського капіталу та соціального статусу 

на прикладі міста Полтава. Historians.in.ua. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/ 

doslidzhennya/2192-timofij; Brik T. Income and occupational inequalities in Premodern Ukraine: 

Cossacks, Peasants, and Unmarried girls. Forum for Ukrainian Studies. URL: http://ukrainian-

studies.ca/2015/01/16/tymofii-brik-income-occupational-inequalities-premodern-ukraine-kossacks-

peasants-unmarried-girls/#more-704. 
24

 Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. Том III. Статут Великого 

князівства Литовського 1588 року: У 2 кн. Кн. 1. За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. 

Панькова. Одеса : Юридична література, 2004. 672 с. 
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Частково для дослідження залучалася й актова документація 

процесуально-юридичного характеру. Це матеріали судових справ, у яких 

фігурують слуги
27

. У них зосереджені відомості про окремі випадки злочинної 

діяльності, які не доцільно транслювати на усю спільноту слуг, тому вони 

використовувалися для ілюстрації лише деяких аспектів життя досліджуваної 

спільноти. 

До приватноправових актових джерел можна віднести поодинокі 

збережені тестаменти міщан, шляхти та козацької еліти, які у своїх 

розпорядженнях на випадок смерті інколи згадували слуг
28

. 

Для демографічного аналізу вказаної мікрогрупи ключову роль відіграють 

переписи населення, які відносяться до групи облікових джерел. Їх особливістю 

була військова та фіскальна мета, тож до переписів потрапляло переважно 

чоловіче населення: козаки, селяни, купці та ремісники. Жіноче населення й 

навіть діти-слуги були взяті на облік Генеральним описом Малоросії, який 

проводився на території Гетьманщини у 1765-1769 рр.
29

. Масштаби й зміст 

перепису роблять його унікальним джерелом інформації для вивчення 

населених пунктів Лівобережжя другої половини ХVІІІ ст. та дозволяє досить 

добре реконструювати структуру домогосподарств та виокремити 

                                                                                                                                                                                                 
25

 Саксонское зерцало. Москва : Наука, 1985. URL: http://www.vostlit.info/Texts/ 

Dokumenty/Germany/XIII/ Sachsenspiegel/frametext3.htm 
26

 Права, за якими судиться малоросійський народ 1743. Упорядник та автор нарису К. А. 

Вислобоков; за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ, 1997. 547 с.   
27

 Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст.: матеріали сотенних канцелярій і ратуш 

Лівобережної України. Підгот. В. А. Передрієнко; відп. ред. В. В. Німчук. Київ : Наук. думка, 

1976. 416 с.; Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. (збірник актових 

документів). АН Української РСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; відп. ред.: І. П. Чепіга. 

Київ : Наукова думка, 1986. 221 с.; Актовые книги Полтавского Городового Уряда XVII века. 

Вып. 1: Справы поточные 1664-1671 годов. Полтавская губернская ученая архивная 

комиссия. Чернигов : Типография Губернского Земства, 1912. 247 с.; Левицький О. І. По 

судах Гетьманщини. Нариси народного життя Гетьманщини 2-ої пол. XVIII ст. Передмова, 

редакція й переклад М. Горбаня. Харків : Рух, 1930. 252 с. 
28

 Білоус Н. «Вызнаваю сим моим тастамεнътом и jстатнεю волεю своεю». Тестаменти 

волинських міщанок кінця XVI-XVII ст. Соціум. Альманах соціальної історії. 2017. № 13-14. 

С. 127-160; Білоус Н. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст. Київ : 

Видавничий дім «Простір», 2011. 200 с.; Іржицький В. Ю. Духовниця генерального 

хорунжого Миколи Ханенка як джерело вивчення соціальної історії Гетьманщини. Гілея. 

2007. Вип. 10. С. 84-92; Кривошея В. В., Кривошея О. В. Українська козацька старшина. Іван 

Черняк. Гілея. 2009. Вип. 18. С. 131-136; Кривошея В. В., Кривошея О. В. Українська 

козацька старшина. Станіслав Кохановський. Гілея. 2008. Вип. 16. С. 84-91; Кривошея О. В. 

Тестамент Івана Волевача як історичне джерело. Гілея. 2008. Вип. 12. С. 93-97; 

Кривошея О.В. Полковий осавул прилуцький Михайло Федорович Мовчан і його заповіт. 

Гілея. 2008. Вип. 11. С. 118-122; Тестаменти. Дoбa гетьмaнa Iванa Мaзепи в дoкyментax. 

Упоряд: С. О. Пaвленкo. Київ : Bид дiм «Києвo-Мoгилянськa aкaдемiя», 2007. С. 965-1007. 
29

 Місто Полтава в Румянцевському описі Малоросії 1765-1769 рр. Упоряд., вступ. ст. і ком.  

Юрій Волошин. Київ : Наш час, 2012. 576 с.; Ніжинська старовина. Пам’яткознавство 

Північного регіону України № 2: Опис міста Ніжина 1766 року (публікація архівної 

пам’ятки): Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. Випуск 7 (10). Центр 

пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. Київ, 2008. 212 с. 
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«служителів». Важливо, що за Румянцевським описом можна відтворити 

основні соціально-демографічні характеристики слуг: статево-вікову та 

шлюбну структуру, міграцію, соціальну приналежність, оплату праці, стан 

здоров’я. 

Певну інформацію про слуг знаходимо у наративних джерелах. 

Щоденники цінні нотатками про щоденні господарські справи, побут тощо. Їхні 

автори, хоча й рідко згадують представників досліджуваної мікрогрупи, однак 

подають доволі цінну інформацію для дослідження стосунків між господарями 

й слугами
30

.  

Поодинокі згадки про слуг у ранньомодерному соціумі знаходимо в 

пам’ятках літератури тієї доби. Насамперед слід згадати Климентія 

Зіновіїва
31

, мандрівного ченця й поета другої половини XVII – поч. XVIII ст. 

Він знав тогочасне життя і свої спостереження перетворив у повчальні вірші на 

найрізноманітніші теми, частина з яких стосується й служби. 

Окремо слід виділити фольклорно-етнографічні джерела. Це народні 

пісні, казки, традиції та звичаї, записані етнографами. Їх важко назвати 

абсолютно достовірними, особливо щодо періоду, ранішого за ХІХ ст., однак 

народ подекуди досить влучно та образно описує події щоденного життя
32

. 

Отже, на нашу думку, джерельна база дослідження достатньо 

репрезентативна та дозволяє вповні досягти мети роботи й вирішити поставлені 

завдання. 

Другий розділ – «Слуги в Гетьманщині середини XVIII ст.: 

теоретичний аспект» – складається з п’яти підрозділів та висвітлює теоретичні 

аспекти функціонування різних категорій слуг у міському середовищі XVIII ст. 

                                                           
30

 Автобиография южнорусского священика 1-й половины XVIII ст. Киевская старина. 1885. 

Т. XI. С. 321-332. URL: http://litopys.org.ua/old18/ old18_35.htm; Дневник генерального 

подскарбия Якова Марковича (1717-1767 гг.): [в 3 ч.] Под ред. Ал. Лазаревского. Киев : Тип. 

Г. Т. Корчак-Новицкого, 1893-1897. Ч. 1 (1717-1725 гг), 1893.; Часть 2 (1726-1729 гг.),1895; 

Часть 3 (1730-1734 гг.), 1897; Дневник Петра Даниловича Апостола (май 1725 г.-май 1727 г.). 

Киевская старина. 1895. Т. 50. № 7/8. С. 100-155. URL: http://litopys.org.ua/rizne/star08.htm; 

Щоденник Андрія та Федора Кирнецьких, священиків Свято-Миколаївської церкви с. 

Ховзовки Глухівського повіту Новгород-Сіверського намісництва (грудень 1787-жовтень 

1788 рр.). Упор, та вступна стаття І. Ситого. Чернігів : Сіверянська думка, 2006. 106 с.; 

Щоденник генерального хорунжого Миколи Ханенка. 1) Дневник генерального хорунжего 

Николая Ханенко 1727-1753 гг. Изд. Ал. Лазаревского. Киевская старина, приложение. 1884. 

№№ 3-6, 8-11; 1885. №№ 3-4, 6-7, 9-12; 1886. №№ 1, 4, 5, 7-12. Отдельный оттиск. К., 1884. 

524 с. 2) Дневник Николая Ханенко (1719-1723, 1754 гг.) Изд. А. Титова. Киевская старина. 

1896. Т. 54. № 8-9. С. 151-196.  URL: http://litopys.org.ua/khanenko/khan.htm 
31

 Зіновіїв К. Вірші. Приповісті посполиті. Підг. тексту І. П. Чепіги. Київ : Наукова думка, 

1971. 392 с. 
32

 Маліков В. Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в прислів’ях 

та приказках. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Харків. 2012. № 1006. Вип. 15 (Серія: Історія 

України, Українознавство: історичні та філософські науки). С. 89-94; Маліков В. Уявлення 

про наймитування та наймитську долю в українських народних казках. Народна творчість 

та етнологія. 2011. № 6. С. 87-92. 
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У підрозділі 2.1. «Проблема термінології» проаналізовано різні підходи до 

визначення поняття «слуга», уживані як за кордоном, так і в Україні. 

З’ясування особливостей термінології, за допомогою якої ідентифікували слуг в 

опрацьованих джерелах, надзвичайно важливо, адже цей соціальний статус 

неабияк змінював становище людини в традиційному українському суспільстві. 

Зосередження уваги на цій проблемі потрібне не лише тому, що пояснення 

терміну – це необхідний методологічний крок у дослідженні теми, але й через 

те, що поняття «слуга», що використовувалося в минулому, не завжди 

корелюється з сучасними уявленнями.  

Вітчизняна історіографія для позначення цієї категорії населення 

здебільшого застосовує термін «наймит», у джерелах XVIII ст. їх називають 

«служитель» або «работнік», хоча «служитель» вживається набагато частіше. 

Різні підходи до тлумачення терміну в історіографії частково пов’язані й з 

різною філологічною традицією, прийнятою в тій чи іншій країні. Водночас, 

зважаючи на значну ідеологізацію, яка продовжує існувати в деякій літературі, 

та відсутність комплексних досліджень із теми, уважаю доцільним 

використовувати такий термін: «Слуга (служитель) – це особа обох статей, яка 

знаходиться на службі та займається чиїмсь домом, господарством і отримує за 

це заробітну плату». Він уживається для означення всіх категорій слуг, відомих 

у різні періоди вітчизняної історії, та відповідає англомовному терміну 

«servant». Терміни «служителі», «работніки», «наймити» вживаються в роботі 

як синоніми терміну «слуги». 

У підрозділі 2.2. ««Life-cycle servants»: характеристика поняття та 

відповідність реаліям Гетьманщини XVIII ст.» з’ясовується можливість 

застосування концепту «life-cycle servants» на матеріалах Гетьманщини. Молоді 

неодружені слуги, що жили в будинку господаря та мали, в основному, сільське 

походження, у західній історіографії виокремлюються в особливу групу й 

мають назву «life-cycle servants». Ця доволі чисельна група складалася з осіб до 

30 років, які працювали в якості слуг, набуваючи в такий спосіб життєвого 

досвіду поза межами власного дому та накопичували ресурси перед створенням 

власної родини.  

Більшість сучасних вітчизняних науковців висловлює припущення, що 

українська молодь починала займатися найманою працею так само рано, як і 

західноєвропейська. Підтвердженням цього факту слугує демографічна частина 

роботи – майже половина всієї молоді міста наймалися на службу. Якщо 

врахувати всіх слуг від 10 до 30 років, то їх питома частка від загальної 

кількості слуг у містах складала під час перепису 68,76% у Полтаві та 73,14% у 

Ніжині. Найчисельнішими були слуги віком 15-19 років (28,18% у Полтаві, 

33,6% у Ніжині). 

У підрозділі 2.3. «Служба vs навчання» розглядається питання включення 

до категорії слуг учнів ремісників, які в певних аспектах свого функціонування 

мали багато спільного. Джерело чітко відносить їх до найманих працівників, 

хоча є й відмінності: основною метою учнівства було отримання ремісничого 

фаху. При цьому учень фігурував джерелом безкоштовної робочої сили та був 
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прив’язаний до майстра на довший термін, порівнюючи з наймитом. Однак і 

слуги, й учні, як правило, жили в домі свого господаря, були підпорядковані 

його владі. Як наслідок, на практиці може бути дуже важко, а то й неможливо, 

чітко розмежувати учнів і слуг. Ураховуючи особливості джерела та 

спрямованість дослідження, учні враховані до загальної кількості «служителів», 

однак задля можливості порівняння у випадку майбутніх досліджень їх 

кількість також зазначається.  

У підрозділі 2.4. «Особливості правового статусу слуг у містах 

Гетьманщини» аналізуються діючі правові акти, які регулювали судову 

практику та визначали права і обов’язки слуг. З’ясовано, що в законодавстві 

Гетьманщини XVIII ст. фігурували такі типи слуг: вільний слуга та невільник 

чи кріпосний (прямо невільний чи тимчасово невільний). Слід також 

підкреслити, що правовий статус слуг у містах Гетьманщини середини XVIII 

ст. мав багато схожого з країнами Європи. Це створювало однакові умови для 

функціонування домашньої служби та означало існування лише незначних 

відмінностей, більше кількісних, а не якісних. Варто звернути увагу також на 

те, що законодавчі норми й реалії повсякденного життя часто досить суттєво 

різнилися. Збережені записи судових справ за участю «служителів» ілюструють 

окремі випадки злочинної діяльності, які не доцільно транслювати на всю 

спільноту слуг як приклад щоденної поведінки. 

У підрозділі 2.5. «Інститут служби: класифікація та особливості 

функціонування у XVIII ст.» вивчаються особливості функціонування інституту 

служби в XVIII ст. Розроблено класифікацію відомих в історії типів слуг, які 

ймовірно існували й у Гетьманщині. Можна говорити про поширеність служби 

у вказаний період на всій території Гетьманщини, а також на Правобережжі та 

Запоріжжі. Однак така кількість осіб, яких фактично не можна повноцінно 

класифікувати та віднести до якоїсь одної соціальної групи, досить часто 

залишалася поза науковими дослідженнями. Водночас без перебільшення 

можна констатувати: багато господарств уже не могли повноцінно 

функціонувати без застосування праці слуг, які, безперечно, утворювали 

особливий міжстановий соціопростір. Загалом, у ранньомодерний час поняття 

«слуга» було неоднозначним і суперечливим, але воно характеризувалося 

постійним використанням.  

Третій розділ ««Служителі» в домогосподарствах», що складається з 

трьох підрозділів, присвячено вивченню слуг у домогосподарствах містян.  

У підрозділі 3.1. «Двори зі слугами та їх розташування в міському 

просторі» локалізовано місце слуг у міських домогосподарствах. Останні 

дослідження впевнено доводять, що й у будинках звичайних міських 

обивателів: козаків, ремісників, купців, дрібних торговців тощо теж наймали 

слуг. Згідно з даними Румянцевського опису Полтави слуги мешкали майже в 

кожному дворі у фортеці й у кожному третьому на форштадті. У Ніжині слуг 

наймали у кожному четвертому дворі в замку та майже в кожному третьому 

дворі на форштадті. У середньому наймалися 3 особи на господарство в 

Полтаві (4, 3 – у фортеці, 2, 1 – у передмісті; мешкали 1274 слуг) та 2 
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«служителів» у Ніжині (1,65 – у замку й 2,22 на околиці; 309 слуг). Загалом, 

36,2% господарств Полтави та 28,8% Ніжина користувалися послугами 

наймитів. Це свідчить про необхідність у додатковій робочій силі, яка існувала 

в кожному з проаналізованих типів домогосподарств.  

У підрозділі 3.2. «Людська або місце «служителів» у домі» аналізується 

місце фактичного проживання в домі досить чисельної групи слуг. Ураховуючи 

значну кількість кровних родичів, які мешкали разом, та невеликі розміри 

будівель, можна припустити, що частина з них мала свій «куток» там, де й 

працювала, у підсобних приміщеннях. Спеціальне помешкання для проживання 

слуг називали людська. Однак 54,73% домогосподарств із слугами в Полтаві та 

90,38% у Ніжині не мали такого приміщення взагалі. У залежності від 

заможності власника, кількість людських коливалися від 1 до 8, однак існуючі 

помешкання для слуг часто не відповідали кількості найнятих «служителів», 

адже у дворі з 1 людською могли наймати від 1 до 22 слуг. 

У підрозділі 3.3. «Господар-слуга: деякі аспекти особистісної взаємодії» 

проаналізовано деякі аспекти особистісних стосунків між слугою й 

роботодавцем, які, враховуючи близькість щоденного співжиття, вимагають 

обережності в трактуванні, адже ніяких письмових згадок про своє бачення 

життя «служителі» не залишили. Для того часу служба була поняттям 

очевидним, а отже, не вимагала обговорення. Тому на сьогодні існує кілька 

поглядів на місце «служителів» у домогосподарстві. Дехто з дослідників 

розглядає слуг як членів родини, інші ж говорять про їх повну залежність від 

господаря та зверхнє ставлення до них. Однак повсякденні практики, 

імовірніше за усе, мали договірний характер взаємовідносин і змінювались у 

залежності від життєвих обставин. 

У четвертому розділі «Соціально-демографічні характеристики 

роботодавців», що складається з двох підрозділів, вивчаються соціальні й 

демографічні характеристики когорти роботодавців.  

У підрозділі 4.1. «Соціальна приналежність роботодавців» з’ясовуються 

особливості найму «служителів» у середовищі козаків (включно з козацькою 

старшиною), духовенства та міщан як основних мешканців ранньомодерного 

міста. Виокремлено представників тих станів, які наймали слуг, та обчислено 

середнє значення для домогосподарств. У середньому козаки Полтави наймали 

3,62 особи, міщани – 2,63, духовенство – 2,5. У Ніжині ситуація дещо 

відрізнялася: найвищий показник зафіксовано серед міщан – 2,03. Козаки 

наймали в середньому по – 1,7 особи, а духовенство – 1,6. Тож соціальний і 

майновий статус роботодавця ймовірно відігравали першочергову роль при 

вирішенні питання про найм «служителів».  

Простежуються відмінності й при прийомі на службу до окремих 

соціальних категорій роботодавців. Переважно чоловіків наймали ремісники, 

піддані, посполиті й інші категорії, що теж займалися ремеслом. У заможніших 

господарствах – «нової шляхти», купців та міських урядовців, де було більше 

двох-трьох слуг, штат працівників завжди був змішаним. Кількість слуг у 

господарстві частково залежала й від розміру родини власника господарства. 
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Установлено, що зі збільшенням кількості членів родини господаря 

зменшувалась чисельність слуг, що й не дивно, адже родичі могли частину 

роботи виконувати самостійно. 

Підрозділ 4.2. «Демографічні характеристики наймачів слуг» складається 

з двох підпунктів. У підпункті 4.2.1. «Статево-вікова структура 

роботодавців» аналізуються статево-вікові характеристики очільників 

домогосподарств, що наймали слуг. Ними в більшості були чоловіки й, 

подекуди, удови. Серед роботодавців переважали особи активного віку: 25 – 60 

років. Наймолодшому наймачеві було 16 років, найстаршому – 80. 

У підпункті 4.2.2. «Сімейний статус наймачів слуг» вивчалась шлюбна 

структура роботодавців. Розглядалась гіпотеза, що сімейний статус 

роботодавця впливав на кількість «служителів» у домогосподарстві, адже 

можна припустити, що одинокі чоловіки – холості чи вдівці – мали б наймати 

більше жінок для виконання щоденних господарських обов’язків. Найбільше 

слуг було у дворах одружених. При вирахуванні середніх показників перевага 

спостерігається в категорії нежонатих полтавців – у середньому 3,69 слуг на 

господарство (серед одружених – 2,42), при цьому вони наймали більш ніж в 

три рази більше чоловіків. Вірогідно, ця невелика перевага пов’язана з 

професійною діяльністю, а не з потребою в допомозі по господарству. 

Зрештою, слід пам'ятати, що отримані показники стосуються домогосподарств, 

зафіксованих авторами перепису на конкретному етапі їх функціонування. 

Напевно, деякі з працедавців, які не використовували працю слуг під час 

перепису, робили це в інший час. 

П’ятий розділ «Демографічний портрет «служителів» складається з двох 

підрозділів. На основі аналізу демографічних характеристик слуг створено 

образ середньостатистичного представника досліджуваної групи. Зазвичай це 

були неодружені особи – як чоловіки, так і жінки – відносно молодого віку – до 

30 років.  

У підрозділі 5.1. «Статево-вікова характеристика слуг», який складається 

з двох пунктів, вивчаються особливості найму «служителів» у залежності від 

віку та статі. У підпункті 5.1.1. «Преференція слуг у домогосподарстві за 

статтю» досліджуються кількісні та відсоткові характеристики категорії слуг, 

співвідношення статей та коефіцієнт фемінізації серед слуг. Статева структура 

слуг виглядає досить пропорційною. У Полтаві переважали жінки – 53,06%, у 

Ніжині перевага на боці чоловіків – 56,96%. Від 20% до 40% міських дворів 

наймали «служителів» обох статей, в інших дворах служили або чоловіки, або 

жінки. Вибір кого найняти, на нашу думку, залежав від функціональної потреби 

в господарстві, життєвого циклу сім’ї, соціального статусу та професії голови 

двору. Зі зміною цих обставин і кількісний, і статево-віковий склад 

«служителів» у домогосподарстві змінювався. 

Підпункт 5.1.2. «Загальні вікові характеристики «служителів» 

присвячений аналізу вікової структури категорії слуг. Зважаючи на те, що ця 

група людей об’єднана професійним заняттям, використовується економічний 

тип поділу на великі вікові групи. Виокремлено слуг допродуктивного, 
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продуктивного та постпродуктивного віку. Найбільшу частку «служителів» 

становили особи продуктивного (активного) віку – 75,58% у Полтаві та 62,78% 

у Ніжині. Серед них найчисельнішими були слуги віком 15-19 років (28,18% та 

33,6% відповідно). Питома частка «служителів» серед міських жителів складала 

18,43% у Полтаві та 11% у Ніжині.  

У підрозділі 5.2. «Шлюбна поведінка «служителів» вивчаються характерні 

риси сімейного статусу слуг, показники остаточної безшлюбності та середній 

вік першого вступу у шлюб. У більшості випадків слугами були неодружені 

особи – 92-95% чоловіків та 67-73% жінок. Досить чисельною групою 

служниць були вдови. Вони складали близько 10-23% слуг. Одруженими 

записано лише 10% жінок та 4-5% чоловіків. Така різниця пов’язана зі значною 

кількістю одиноких жінок, які проживали без чоловіка. Деякі з них мали дітей. 

Загалом, вік першого вступу в шлюб для жінок-слуг становив 22,1 рік, а для 

чоловіків – 32,7. Цей показник виглядає завищеним, адже сімейний стан для 

чоловіків у описі точно не зазначався. До холостяків було віднесено усіх 

чоловіків, які служили без дружин. 

У шостому розділі «Особливості служби окремих вікових груп», що 

складається з трьох підрозділів, розглядаються особливості служби дітей, осіб 

середнього віку та літніх слуг.  

У підрозділі 6.1. «Діти-слуги» вивчаються особливості служби осіб 

допродуктивного віку. Малолітні слуги становили значну частину 

досліджуваної групи. Їх частка в містах складала близько 22-28%. Тож дитяча 

праця розцінювалася як реальний внесок у родинну економіку. Діти могли 

найматися самостійно, у супроводі родичів чи батьків, перебувати на утриманні 

господаря (наприклад, сироти) або здобувати професію в якості учня. Платня 

коливалася від 25 копійок до 2 рублів. Вік 10-14 років виглядає перехідним, 

коли діти полишали родину й намагалися здобути корисні вміння та 

забезпечити себе. Для дівчат таким досвідом ставала служба, а для значної 

кількості хлопців – навчання ремеслу. 

У підрозділі 6.2. «Особи активного віку» проаналізовано найчисельнішу 

вікову групу слуг. Вони становили 62-75%. Найчастіше наймалися на рік, хоча 

зустрічаємо випадки найму на місяць, півроку чи оплату залежно від виконаної 

роботи. У більшості випадків разом із грошима слуги отримували їжу та одяг, 

інколи лише їжу. Це впливало й на рівень оплати: особи, які лише харчувалися 

за рахунок наймача, отримували більше, ніж якщо слугу забезпечували і їжею, і 

одягом. Тож питання визначення рівня доходів слуг є досить складним для 

вивчення. Зважаючи на те, що частина з них, окрім грошей, отримували їжу й 

одяг, а дехто працював лише за харчі, порівняння рівня доходів різних осіб іще 

ускладнюється. Жінки заробляли від 30 коп. до 5 рублів на рік. Серед чоловіків 

диференціація оплати була суттєвішою – від 60 коп. до 50 рублів. Відомі й 

випадки, коли служили родинами (24 родини в Полтаві та 9 у Ніжині). 

Прослідковується диференціація оплати залежно від соціального та 

територіального походження слуг, а також їх сімейного статусу.  
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У підрозділі 6.3. ««Служителі» літнього (постпродуктивного) віку» 

аналізуються особливості служби осіб старших 65 років. В обох містах таких 

нараховувалося лише 10 осіб. Значна частина із них записані хворими. Інколи 

літні слуги перебували на утриманні й, скоріше за все, доживали у дворі 

господаря, бо не мали власного житла чи родини.  

У висновках наведено підсумки дослідження, основні положення якого 

можна сформулювати так: 

1. Аналіз історіографії свідчить, що працевлаштування найманих домашніх 

працівників було явищем, характерним для всієї Європи. Історичні дослідження 

зазначеної теми мають давню традицію та різні наукові спрямування. Серед 

основних такі: соціальна історія, історична демографія та економічна історія. 

Опосередковано торкаються вивчення теми гендерна історія, історія сім’ї, 

історія повсякдення тощо. На жаль, жоден із напрямів не набув поширення в 

українській історіографії, а обмежене коло дослідників лише фрагментарно 

аналізували категорію слуг. Тож, потреба у вивченні цих проблем є відчутною, 

оскільки, внаслідок нерозробленості багатьох питань, в українській 

історіографії продовжують побутувати старі соціологічні уявлення та 

стереотипи. І сьогодні в загальних працях наймитування майже завжди 

зводиться до тези про обезземелення селян, їх розорення та відхід до міста на 

заробітки. Головним чином, це можна пояснити радянською традицією та 

відсутністю праць, які б запропонували новий підхід до проблеми.  

Наявна джерельна база з теми досить обмежена, але достатньо 

репрезентативна. Це облікова документація, законодавчі та приватноправові 

акти, матеріали судових справ, щоденники та літературні твори. Ці джерела вже 

добре відомі дослідникам та є універсальними для ранньомодерної доби. Однак 

вони потребують правильно поставлених питань та специфічних методів 

роботи. Це важливо ще й тому, що слуги не залишили письмових згадок про 

себе. Усе, що ми маємо, належить перу переважно канцеляристів або ж 

представників тогочасної освіченої еліти. Очевидність й універсальність цієї 

соціально-професійної групи також означала, що про неї мало писали. Тобто всі 

знали, хто такий слуга, які його обов’язки, скільки йому повинні заплатити. 

Очевидно також, що аналіз джерел, проведений у роботі, не вичерпує 

дослідницьких питань щодо служби. Більше того, багато з них, імовірно, 

залишаться без відповіді. Збережені до наших часів матеріали часто 

виявляються досить бідними на інформацію про слуг. Існування на перетині 

приватного та публічного світів та специфіка виконуваних робіт призводили до 

пропуску представників цієї професії в переписах, офіційних документах та 

особистих щоденниках, а матеріали судових справ, зазвичай, стосувалися 

конфліктних ситуацій, а не щоденної практики.  

2. Довгий час інститут служби розглядався невід’ємно від історії родини. 

Тогочасне домогосподарство являло собою сукупність людей (близьких 

родичів і не тільки), що мешкали разом (в одному дворі), вели господарство під 

керівництвом однієї особи – господаря двору, який, водночас, був главою сім’ї. 
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Отже, в основу такої спільноти були покладені як родинні, так і господарські 

зв’язки.  

Слід також підкреслити, що правовий статус слуг у містах Гетьманщини 

середини XVIII ст. мав багато схожого з країнами Європи. Це створювало 

однакові умови для функціонування домашньої служби та означало існування 

лише незначних відмінностей, більше кількісних, а не якісних. Одні й ті ж 

явища мали різну інтенсивність в окремих країнах, зміщуючись у часі. Це 

стосується не лише демографічних даних, але й правового статусу та 

поширеності всіх відомих у Європі типів слуг на території Гетьманщини. 

Зустрічаємо згадки про особисто вільних слуг (у тому числі й «life-cycle 

servants») та залежних (челядники, кріпаки); поденних та сезонних працівників. 

З великою долею вірогідності були й пожиттєві слуги (у переписах зустрічаємо 

слуг літнього віку) та ті, які проживали окремо від господаря. До того ж, різні 

типи працівників могли служити у дворі одночасно, тож розуміння 

відмінностей між термінами та умовами служби необхідне для правильної 

інтерпретації тієї чи іншої ситуації. Полеміку викликає й питання: кого саме 

варто вважати слугами? Перш за все, тут варто згадати родичів, які могли 

найматися як слуги та учнів ремісників, обов’язки та статус яких були 

максимально наближені до становища слуг. Дискусійність цих понять можуть 

викликати проблеми при порівнянні даних різних дослідників.  

3. Проаналізовані в роботі дані служать підставою для твердження, що 

«служителі» Гетьманщини не відрізняються від своїх «колег» у Західній 

Європі. До того ж практика найму домашніх працівників, очевидно, 

стосувалася не лише заможних родин чи цехових ремісників. У містах, що 

вивчалися, слуги зафіксовані навіть у родинах підданих/підсусідків чи осіб, які 

не мали власного житла. У переважній більшості випадків наймали лише 

кількох працівників. Великі домогосподарства з чисельним штатом слуг були 

досить рідкісними й належали, здебільшого, козацькій старшині та міським 

урядовцям. Серед полтавських роботодавців близько 39% наймали одного 

слугу. У Ніжині – 46,79%. Тож пересічні обивателі при потребі наймали одного, 

іноді двох «служителів» (служниць). У такій ситуації, звичайно, не було 

спеціалізації чи явної диференціації виконуваних обов’язків. Середній 

служитель був робітником для «всього». Як наслідок, досвід бути слугою чи 

роботодавцем можна вважати досить поширеним серед тогочасних міщан.  

Встановити місце фактичного проживання в домі цієї чисельної групи осіб 

не видається можливим, хоча деякі господарства мали спеціальні приміщення 

для проживання слуг, яке називали людська. У залежності від заможності 

власника, їх кількість коливалася від 1 до 8, однак існуючі помешкання для 

слуг часто не відповідали числу працівників, адже у дворі з 1 людською могли 

наймати від 1 до 22 слуг. Враховуючи значну кількість кровних родичів, які 

мешкали разом, та невеликі розміри будівель, можна припустити, що частина 

наймитів мала свій «вугол» там, де й працювала, у підсобних приміщеннях, або 

мешкали разом з господарями.  
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Зважаючи на значну близькість щоденного співжиття, особистісні 

відносини між господарями й слугами вимагають обережності в трактуванні. 

На сьогодні існує кілька поглядів на місце «служителів» у домогосподарстві. 

Дехто з дослідників розглядає слуг як членів родини, інші ж говорять про їх 

повну залежність від господаря та зверхнє ставлення до них. Однак повсякденні 

практики, ймовірніше за усе, мали договірний характер взаємовідносин і 

змінювались у залежності від життєвих обставин, адже загалом інститут 

служби був досить гнучким.  

4. Як засвідчує проведене дослідження наймом слуг до своїх 

домогосподарств займались усі категорії міських жителів. У середньому козаки 

Полтави наймали 3,62 особи, міщани – 2,63, духовенство – 2,5. У Ніжині 

ситуація дещо відрізнялася: найвищий показник зафіксовано серед міщан – 

2,03. Козаки наймали в середньому по 1,7 особі, а духовенство – 1,6. Серед 

наймачів слуг переважали особи активного віку: від 25 до 60 років. 

Наймолодшому роботодавцеві було 16 років, найстаршому – 80. Тож, 

соціальний і майновий статус роботодавця, його діяльність, імовірно, 

відігравали першочергову роль при вирішенні питання про найм «служителів». 

 Залежність між сімейним статусом роботодавця й кількістю слуг у 

господарстві не простежується. Найбільше слуг було у дворах одружених. 

Дещо інша картина спостерігається при вирахуванні середніх показників. 

Перевага – у середньому 3,69 слуг на господарство – у категорії нежонатих 

полтавців (серед одружених цей показник 2,42), при цьому вони наймали більш 

ніж в три рази більше чоловіків. Однак, можна з великою долею вірогідності 

говорити, що ця невелика перевага пов’язана з професійною діяльністю, а не з 

потребою в допомозі по господарству. Зрештою, слід пам’ятати, що отримані 

показники стосуються домогосподарств, зафіксованих авторами перепису на 

конкретному етапі їх функціонування. Напевно, деякі з працедавців, хоча й не 

використовували працю слуг під час перепису, робили це в інший час. 

5. Слід підкреслити, що «служителів» ні в якому разі не можна розглядати 

як маргінальну групу та не враховувати при вивченні функціонування 

ранньомодерного суспільства. Демографічна частина роботи чітко показала, 

наскільки значна частина міського населення була представниками цієї 

професії. Послугами наймитів користувалися 36,2% господарств Полтави та 

28,8% Ніжина. У середньому наймалися три особи на господарство в Полтаві 

(мешкали 1274 слуг; 18,43% від загальної кількості мешканців міста) та двоє 

«служителів» у Ніжині (309 слуг; питома частка – 11%). Крім того, практика 

служби задля набуття досвіду означала, що частина слуг змінювала вид 

діяльності чи відмовлялася від роботи на користь створення власного 

домогосподарства. Вони не потрапляли в переписи. Тож реальний відсоток 

людей на службі міг бути набагато вищим.  

У середині XVIII ст. слугами працювало майже однакове число 

представників обох статей. Від 20% до 40% міських дворів наймали 

«служителів» обох статей, в інших дворах служили або чоловіки, або жінки. У 

більшості випадків слугами були неодружені особи – 92-95% чоловіків та 67-
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73% жінок. Досить чисельною групою служниць також були вдови – 10-23% 

слуг. Загалом, майже половина всієї молоді міста наймалися на службу. 

Найчисельнішими були слуги віком 15-19 років (28,18% у Полтаві, 33,6% у 

Ніжині). Якщо врахувати всіх слуг від 10 до 30 років, то їх питома частка від 

кількості слуг у містах складала під час перепису 68,76% у Полтаві та 73,14% у 

Ніжині. Вибір кого найняти, більш за все, залежав від функціональної потреби 

в господарстві, життєвого циклу сім’ї, соціального статусу чи професії голови 

двору. Зі зміною обставин склад «служителів» і кількісний, і статевовіковий у 

домогосподарстві змінювався. 

6. Серед слуг переважали особи активного віку, хоча частка дітей теж була 

досить значною – близько 22-28%. Тож дитяча праця розцінювалася як 

реальний внесок у родинну економіку. Діти могли найматися самостійно, у 

супроводі родичів чи батьків, перебувати на утриманні господаря (наприклад, 

сироти) або здобувати професію в якості учня. Вік 10-14 років виглядає 

перехідним, коли діти полишали родину й намагалися здобути корисні вміння 

та забезпечити себе. Для дівчат таким досвідом ставала служба, а для значної 

кількості хлопців – навчання ремеслу. Особи постпродуктивного віку майже не 

представлені серед слуг. В обох містах таких нараховувалося лише 10 осіб. 

Інколи літні слуги перебували на утриманні й, скоріше за все, доживали у дворі 

господаря, бо не мали власного житла чи родини. 

На прикладі обраних міст однозначно підтверджується притаманний 

домодерному маскулінному суспільству дисбаланс – чоловікам, зазвичай, 

платили більше, ніж жінкам. Прослідковується диференціація оплати й залежно 

від соціального та територіального походження слуг, а також їх сімейного 

статусу. Найчастіше наймалися на рік, хоча зустрічаємо випадки найму на 

місяць, півроку чи оплату, залежно від виконаної роботи. У більшості випадків 

разом із грошима слуги отримували їжу та одяг, інколи лише їжу. Це теж 

впливало на рівень оплати: особи, які лише харчувалися за рахунок наймача, 

отримували більше, ніж якщо слугу забезпечували і їжею, і одягом. 

Питання прибутковості роботи слуг та їх ролі в сімейній економіці, 

безперечно, потребує подальшого вивчення, адже було розглянуто в роботі 

фрагментарно. Однак цю проблему варто обговорювати в широкому контексті 

досліджень мікроекономіки домогосподарств, які в Україні ще не проводилися. 

Функціонування вітчизняної служби також повинно бути важливим моментом 

у майбутніх дослідженнях стратифікації, соціальної та територіальної 

мобільності населення. Однозначно тема надзвичайно перспективна для 

подальшого вивчення. Слід проаналізувати функціонування 

сільськогосподарських працівників як постійних, так і сезонних. Розширити 

географію точкових досліджень окремих міст, а саме як полкових центрів, так і 

невеликих містечок, які, імовірно, матимуть більш аграрний характер. Хоча 

висновки, представлені в роботі, можна, певною мірою, перенести й на інші 

центри, їх специфіку слід обговорити детальніше. Потребують більш 

ґрунтовних досліджень повсякденні практики життя «служителів»: їх щоденні 

обов’язки, свята та відпочинок, зміна місця роботи, улаштування особистого 
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життя тощо. Значний дослідницький інтерес становлять гендерні аспекти 

служби, особливо її трансформація з часом та порівняння з європейськими 

реаліями (у Європі з розвитком промислової революції служба стає все більш 

фемінізованою). Цікавими можуть бути дослідження емоційної сфери 

(наприклад, вплив особистості няньки (мамки) на розвиток дитини), девіацій 

(наприклад, позашлюбні діти в середовищі служниць), стереотипів. Подібні 

дослідження значно поглиблять розуміння суспільства Гетьманщини, його 

окремих соціопрофесійних груп та наблизять створення комплексної праці з 

соціальної історії. 
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АНОТАЦІЯ 

Безсмертна Ю. С. «Служителі» й «работніки» в полкових містах 

Гетьманщини 60-х – 70-х рр. XVIII ст. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 «Історія України». – Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Запорізький національний 

університет, Полтава – Запоріжжя, 2021. 

У дисертації на основі аналізу писемних джерел комплексно досліджено 

теоретичні, соціально-економічні та демографічні аспекти функціонування 

інституту служби у полкових містах Гетьманщини у 60-х – 70-х рр. XVIII ст.  

Авторкою вивчено функціональні обов’язки та правове становище слуг; 

досліджено функціонування інституту служби, його різновиди; розглянуто 

домогосподарства зі слугами, їх розташування у місцевому просторі; 

висвітлено форми особистісної взаємодії між господарем та слугою; 

проаналізовано соціально-демографічні характеристики наймачів слуг та 

відмінності найму серед різних категорій роботодавців. У роботі досліджено й 

найважливіші демографічні аспекти домашньої служби: статево-вікову та 

шлюбну структуру, окреслено особливості служби в представників окремих 

груп міського населення. 

Показано, що упередженість вивчення подібних тем за радянських часів, 

побутування застарілих соціологічних уявлень, свідчать про необхідність 

вивчення зазначеної проблеми за допомогою новітніх методологічних підходів 

та апробації європейського досвіду на матеріалі Гетьманщини.  

Ключові слова: Гетьманщина, Румянцевський опис, «служитель», 

«работнік», слуга, соціопрофесійна група, домогосподарство. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бессмертная Ю. С. «Служители» и «работники» в полковых городах 

Гетманщины 60-х – 70-х гг. XVIII в. – Квалификационный научный труд 

на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 «История Украины». – Полтавский национальный 

педагогический университет имени В. Г. Короленко; Запорожский 

национальный университет, Полтава – Запорожье, 2021. 
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В диссертации на основе анализа письменных источников комплексно 

исследованы теоретические, социально-экономические и демографические 

аспекты функционирования института службы в полковых городах 

Гетманщины в 60-х – 70-х гг. XVIII в. 

Автором изучено функциональные обязанности и правовое положение 

слуг; исследовано функционирование института службы, его разновидности; 

рассмотрено домохозяйства со слугами, их расположение в городском 

пространстве; освещены формы личностного взаимодействия между хозяином 

и слугой; проанализированы социально-демографические характеристики 

нанимателей и различия найма среди них. В работе исследованы и важнейшие 

демографические аспекты домашней службы: половозрастная и брачная 

структура, определены особенности службы у представителей отдельных групп 

городского населения. 

Показано, что предвзятость изучения подобных тем в советское время, 

устаревшие социологические представления, свидетельствуют о необходимости 

изучения данной проблемы с помощью новейших методологических подходов 

и апробации европейского опыта на материале Гетманщины. 

Ключевые слова: Гетманщина, Румянцевская опись, «служитель», 

«работник», слуга, социопрофессиональная группа, домохозяйство. 

 

SUMMARY 

Bezsmertna Y. S. «Sluzhyteli» and «rabotniky» in the regimental cities of 

the Hetmanshchynа of the 60’s – 70’s of the XVIII century. – Qualification 

scientific work with the manuscript copyright. 

Thesis for a Candidate Degree in Historical Sciences in the specialty 07.00.01 ‒ 

«History of Ukraine». ‒ Poltava National Pedagogical University named after  

V.G. Korolenko; Zaporizhzhia National University, Poltava – Zaporizhzhia, 2021.  

The dissertation, based on the analysis of written sources, comprehensively 

investigates the theoretical, socio-economic and demographic aspects of the 

functioning of the institute of service in the regimental cities of the Hetmanshchynа 

in the 60’s – 70’s of the XVIII century. 

Employment of domestic workers was a phenomenon common throughout 

Europe, as evidenced by the literature. Historical research the category of servants in 

the world has a long tradition and various scientific directions. Among the main ones 

are: social history, historical demography and economic history. Indirectly, affect the 

study of the topic the gender history, family history, everyday history, etc. 

Unfortunately, none of the directions became widespread in Ukrainian 

historiography, and a limited number of researchers only partially studied a socio-

professional category of servants. Therefore, there is a significant need to study these 

problems, because due to the lack of development of many issues in Ukrainian 

historiography, old sociological ideas and stereotypes continue to exist. And today in 

general writings peonage almost always reduced to the thesis of the landlessness of 

the peasants, their ruin and departure to the city to earn money. This can be mainly 



22 
 

explained by the Soviet ideology and the lack of works that would offer a new 

approach to the problem. 

The data analyzed in this paper serve as a basis for the assertion that the 

«servants» of the Hetmanshchynа do not differ from the image of domestic service 

known from the works of Western historians. This applies not only to demographic 

data, which are сloser to Polish figures, but also to the legal status and prevalence of 

all types of servants known in Europe in the Hetmanshchynа. Evidence of the 

similarity of the situation in which they worked across Europe means that there are 

minor differences, more quantitative than qualitative. The same phenomena had 

different intensities in different countries, shifting in time. 

It should be emphasized that the «sluzhyteli» can in no way be considered a 

marginal group and not taken into account when studying the functioning of early 

modern society. The demographic part of the work clearly showed how much of the 

urban population was in this profession. In addition, the practice of service in order to 

gain experience mean that servants periodically changed activities or refused to work 

in favor of creating their own household. They were not included in the census. So 

the real percentage of people who had service experience could be much higher. 

Theoretical issues also needed considerable attention – a general description of the 

profession, classification of its representatives, functional responsibilities, legal status 

of servants, etc. 

In addition, the practice of hiring domestic workers was obviously not limited to 

wealthy families or artisans. In the cities studied, servants were recorded even in the 

families of subjects / neighbors or persons who did not have their own housing. In the 

vast majority of cases, only a few servants were hired. Large households with a large 

staff of servants were quite rare and belonged, for the most part, to Cossack officers 

and city officials. The average citizen, if necessary, hired one, sometimes two 

«servants» (maids). In such a situation, of course, there was no specialization or 

explicit differentiation of responsibilities. The average servant was a worker for 

«everything». As a result, the experience of being a servant or employer was quite 

common among the burghers of that time. 

Key words: Hetmanshchyna, Rumyantsev’s description, «sluzhytel», 

«rabotnik», servant, socioprofessional group, household. 

 

 

 

 


