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В і д з и в 

офіційного опонента на дисертацію 

Cердюка Ігоря Олександровича «Дитина й дитинство в Гетьманщині: 

соціально-історичний та історико-антропологічний виміри», 

подану до захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора історичних наук 

за спеціальністю 07.00.01 — історія України 

 

В сучасній українській історіографії є  чимало якісних наукових праць, які 

стосуються історії Гетьманщини. Тим не менш, на сьогодні назріла необхідність 

поглибленого вивчення  окремих суспільних інститутів того часу, з 

використанням новаторських підходів, передовсім міждисциплінарного 

характеру, урахування здобутків європейської історіографії ранньомодерного 

суспільства.  

Актуальність представленої дисертації визначена як самим вибором теми,  

так і запропонованим Ігорем Олександровичем Сердюком дослідницьким 

інструментарієм для вирішення важливої наукової проблеми. Значущість теми 

зумовлена тим, що істориками досі не ставилося завдання проведення 

комплексного аналізу демографічних, суспільних та релігійних чинників, які 

визначали феномен дитинства у суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. Постановку 

теми можна визнати вдалою, оскільки вона передбачає аналітичну роботу та 

здійснення узагальнень масштабу саме докторського дисертаційного 

дослідження.  

І.О. Сердюк чітко визначив мету роботи та відповідно до неї сформулював 

низку важливих дослідницьких завдань. Кожне з цих завдань саме по собі має 

наукову значущість, але разом вони утворюють певний комплекс, який і визначає 

дослідницькі обрії. Саме це дозволило послідовно та повно схарактеризувати 

«феномен дитинства» у добу Гетьманщини.  

Діапазон поставлених завдань обумовив залучення величезної кількості 

різноманітних джерел та наукової літератури. Джерельна база дисертації є 

вельми значною за обсягом та репрезентативною, якщо звернути увагу на 

інформаційну цінність та види залучених до аналізу джерел. Чимало з джерел 
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вперше вводяться до наукового обігу, особливо це стосується діловодної 

документації, джерел статистичного характеру. Автор продемонстрував глибоко 

професійний підхід в аналізі цих джерел.  

Історіографічний огляд дисертації також здійснено на належному рівні. 

Автор достатньо виважено підійшов до оцінки творів своїх попередників, 

визначаючи в них як певні недоліки, суперечності, інформаційні лакуни, так  і їх 

наукову цінність для сучасних досліджень. Звертає на себе увагу обізнаність 

автора з величезною кількістю праць зарубіжних істориків, їх здобутками та 

методиками досліджень. Важливо відзначити, що звернення до досліджень 

французьких, американських, польських та ін. істориків у тексті дисертації 

відбувається як з метою використання відповідних методів досліджень, так і для 

того, щоби порівняти українські реалії з тим, що відбувалося на інших 

європейських теренах.  При тому, що І. Сердюк найчастіше і справедливо згадує 

працю Ф. Ар’єса «Дитина і родинне життя за старого ладу», яка свого часу стала 

поштовхом до вивчення історії дитинства і викликала бум відповідних 

досліджень, в роботі враховані досягнення історіографії «після  Ар’єса», коли 

автори почасти переглянули, переосмислили, а подекуди й почали заперечувати 

«класика». Добра орієнтація І. Сердюка у широкому спектрі «методологічних 

пропозицій» західної історіографії дитинства дозволила йому свідомо обирати 

відповідний інструментарій,  враховуючи особливості джерел та історичні реалії 

Гетьманщини. Автору вдалось уникнути помітної вади сучасних досліджень, яка 

пов’язана з гонитвою за «модними» методологічними тенденціями, 

жонглюванням певною термінологією, орієнтацією на відомі висновки 

авторитетних західних істориків (при цьому, вочевидь, ігноруючи специфіку 

«своїх» джерел, відмінності історико-культурного та соціального середовища). 

У дисертації І. Сердюка огляд джерел і подальше їх використання, 

характеристика методології та методів, їх застосування зумовлене логікою 

роботи, узгоджене з цілями дослідження.   

Структура дисертації І. Сердюка ретельно продумана. Автор виокремив 

вісім тематичних блоків. На початку роботи він цілком слушно вирішив 
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окреслити вікові межі та періоди дитинства в Гетьманщині, а також розглянути 

низку ключових дефініцій. Автор зробив висновок, що необхідно 

диференційовано підходити до окреслення меж дитинства в суспільстві 

Гетьманщини, застосовувати до цього різні моделі, що ґрунтуються на правових, 

релігійних, економічних, фізіологічних, діяльнісних критеріях. У дисертації 

наведені та проаналізовані приклади відомостей джерел, котрі доводять 

різноманіття дефініцій, періодизацій і вікових рубежів дитинства в суспільстві 

Гетьманщини. Такі реалії засвідчують, що в залежності від завдань дослідження 

доцільно визначати вік дитинства з точки зору права, або ж церковних норм, з 

урахуванням вікових поділів, котрі були передбачені «формулярами» облікових 

джерел тощо. Цей підхід автора є важливим для вивчення «світу» дитинства 

Гетьманщини, а також для подальших досліджень. 

Велику увагу Ігор Сердюк приділив основним демографічним 

характеристикам дитячої вікової когорти. Історико-демографічні методи, які 

вдало використав автор, надали можливість спростувати низку неверифікованих 

тверджень, усталених в історіографії висновків про родину в Гетьманщині, 

чисельність дітей тощо. Зокрема, І. Сердюк довів, що діти складали близько 40% 

населення, що наближено до ідеального показника, розрахованого на матеріалах 

ранньомодерної Європи. Не менш важливою складовою роботи є розрахунки, 

котрі стосуються статевої структури дитячого населення Гетьманщини. 

Дослідження особливостей статевої структури дитячої вікової групи дозволили 

І. Сердюку переконливо стверджувати, що в Гетьманщині вплив міського 

способу життя на соціум був більшим, ніж це традиційно вважається, а велике 

місто вже в той час мало істотні відмінності від села. Проведене автором 

зіставлення індексу дітності та загальної народжуваності дуже важливі, оскільки 

вони надають розуміння функціонування соціуму Гетьманщини і як біологічної 

популяції. Результати підрахунків автором частки дітей у суспільстві та їхньої 

чисельності в родині дозволили спростувати стереотипні уявлення про тотальну 

багатодітність населення Гетьманщини. І. Сердюк вказав також на те, що різні 

тлумачення дитячої когорти ґрунтуються передовсім на неузгодженому 
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вживанні найважливіших понять («дитина», «багатодітність» і т. д.). На підставі 

аналізу зібраних даних І. Сердюк зробив переконливий висновок про те, що 

суспільство Гетьманщини було молодим, зростаючим і характеризувалося 

оптимальним співвідношенням між працюючими і їдцями. 

Наступний блок пов'язаний із дослідженням особливостей репродуктивної 

поведінки населення Гетьманщини, в тому числі з’ясування стану 

народжуваності, ставлення до бездітності, прокреації і пологів, встановлення 

ролі повитухи у появі малюка на світ та легітимації його народження. В підсумку  

маємо ґрунтовний, підтверджений демографічними даними висновок автора, що 

народжуваність у Гетьманщині була значно нижчою від біологічного 

максимуму. У цій частині роботи міститься низка важливих результатів, в тому 

числі тих, які пояснюють причини меншої народжуваності в Гетьманщині (у 

порівнянні з біологічним максимумом). 

Важливе значення, на наш погляд, має здійснений І. Сердюком аналіз всіх 

аспектів, пов’язаних із актом хрещення дитини, котрий показано як складний 

комплексний ритуал, спрямований на включення новонародженого у спільноту. 

Автор реконструював «ідеальну» модель такого ритуалу та показав на прикладах 

джерел варіанти її практичного втілення, відстежив кілька основних стратегій 

поведінки, пов’язаної зі складниками хрещення. До безперечних досягнень 

автора відноситься й відтворення процедури хрещення, встановлення 

«характеристик» хрещених батьків та показ основ «інституту» кумівства. Роль 

кумівства, як довів І. Сердюк, виходила далеко за канонічні межі й була 

важливим складником функціонування суспільства Гетьманщини. Цікавим 

аспектом  цієї частини роботи є результати вивчення особливостей іменника та 

засад вибору імені в Гетьманщині. Спираючись на аналіз джерел, І. Сердюк 

довів, що з широкого кола пропонованих святцями імен на Гетьманщині 

використовували обмежений набір популярних імен. Можна погодитись з 

висновком автора, що це явище засвідчує наявність певної свободи вибору, а не 

жорсткої прив’язки до дати хрещення.  
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Оскільки Ігор Сердюк ретельно дотримується завдань історико-

демографічного аналізу, у наступній частині роботи він встановлює показники 

дитячої смертності в Гетьманщині, виявляє особливості поховального ритуалу, а 

також відтворює ставлення до смерті дитини в тогочасному суспільстві. Це 

надзвичайно важливі і водночас складні для дослідження питання, враховуючи 

існуючі тоді практики ведення діловодної документації (ці практики самі по собі  

автор теж проаналізував), фіксацію в документах смерті дитини. У цій частині 

роботи Ігор Сердюк робить важливий висновок, що тільки четверо дітей з десяти 

охрещених доживали до п’ятирічного віку, і це явище було притаманне усій 

ранньомодерній Європі. У роботі переконливо показано, що дитяча смертність 

мала виражену сезонну циклічність, що вона також зазнавала істотних річних 

коливань унаслідок дії природніх чинників (посухи, голоду, епідемій тощо). 

Можна погодитись з автором, що згідно з такими біологічними реаліями смерть 

немовлят була більш частим і звичним явищем, їхню смерть суспільство не 

розцінювало як трагедію. Водночас автор підкреслює, що  на індивідуальному 

рівні можемо простежити емоції, переживання, бажання уникнути смерті 

нащадків, сподівання на чудесне зцілення. Автор переконує, що особистісне 

сприймання дитячої смерті було не індиферентним, а амбівалентним, залежало 

від віку дитини, низки обставин. Ще одним слушним твердженням автора є те, 

що чим старшою була дитина, тим більше її помічали і цінували дорослі. 

Ігор Сердюк послідовно дослідив також і «життєвий світ» дитини 

Гетьманщини. Він ретельно відтворив особливості догляду за немовлям, 

встановив складові елементи та фізичні розміри домашнього простору. Автор 

достатньо детально реконструйовав матеріальний світ дитинства, показав 

тогочасний «типовий» набір речей дитини (колиска, іграшки, одяг). Зібрані 

автором свідчення дозволили йому сформулювати переконливий висновок, що 

дитячі ігрові практики, так само, як і поява відповідного одягу, були тісно 

пов’язані із поступовим залученням дитини до праці. 

Передостанній тематичний блок дисертації присвячений дослідженню 

дитячої праці в Гетьманщині, як одного з найважливіших елементів соціалізації 
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індивіда в суспільстві. Ігор Сердюк послідовно реконструює етапи та 

особливості роботи дітей в своєму домашньому господарстві та за межами 

власної родини, встановлює основні характеристики взаємовідносин між 

наймитами та працедавцями в Гетьманщині. Автор наголошує, що розширення 

кола виконуваних обов’язків може слугувати своєрідним маркером 

дорослішання, воно накладається на інші періодизації. Саме з переходом дитини 

у ранг «маленького дорослого» та «набуттям статі» виокремлюються перші 

трудові ґендеровані опозиції. Такі спостереження зроблені на підставі 

ретельного аналізу широкого кола джерел і достатньо аргументовані. 

І. Сердюк робить важливий висновок, що дитячу працю не варто розглядати 

лише у площині експлуатації чи дискримінації. Крім того, він цілком доречно 

застосовує до історії дитинства Гетьманщини концепт life cycle service, який 

тлумачить дитячу працю поза родиною як етап життя, під час якого індивід, 

окрім матеріальної вигоди, набував знань, зв’язків, досвіду, міг знайти прихисток 

у разі сирітства чи нерентабельності праці у власній родині. Це один з прикладів 

(а таких у роботі чимало) успішного застосування теоретичних напрацювань 

зарубіжної історіографії дитинства. 

Останній блок проблем, який розглядає Ігор Сердюк, стосується 

дослідження дитини як «іншого», а саме йдеться про дітей, яких тимчасово чи 

постійно сприймали як «інших». На підставі вивчення джерел до цієї категорії 

автор зараховує школярів, жебраків, байстрюків та сиріт (з певними 

застереженнями). Кожну з цих соціальних груп автор всебічно проаналізував, 

зробив цінні висновки щодо причин «інакшості», можливостей подолання цього 

становища у дорослому віці. Цікавим підходом до вивчення проблеми є 

мікроісторичний аналіз однієї з судових справ про дітовбивство. Серед тих 

висновків, які заслуговують на особливу увагу, слід відзначити твердження про 

те, що іншування дітей можна розглядати і як важливу засаду функціонування 

ранньомодерного соціуму. 

У результаті проведеного дослідження І. А. Сердюк робить загальний 

висновок про те, що у Гетьманщини побутувала «стара» модель дитинства, 
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притаманна традиційному доіндустріальному суспільству з релігійним 

(християнським) світоглядом (с. 403). Також автор довів, шо у суспільстві 

Гетьманщини, котре у ХVІІІ ст. намагалися унормувати відповідно до 

загальноімперських вимог, дитинство і родинне життя були сферами, що зазнали 

найменших змін (с. 413). Ці та інші узагальнюючі висновки не викликають 

заперечення, витікають з усього дослідження особливостей дитинства в 

Гетьманщині. 

Добра методологічна підготовка, дослідницька сумлінність у роботі з 

джерелами та бездоганна орієнтація в масиві сучасної наукової літератури та 

арсеналі методів, дозволили Ігорю Сердюку успішно реалізувати непрості 

завдання, які були поставлені.  Продуманими і актуальними виглядають і кілька 

названих автором перспективних напрямків дослідження історії дитинства.    

Таким чином, маємо всі підстави стверджувати,  що здійснений Ігорем 

Сердюком аналіз феномена дитинства у суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. 

пропонує науковому середовищу добре розроблену і апробовану дослідницьку 

модель для вивчення цього явища, істотно поглиблює наше розуміння 

суспільства Гетьманщини в цілому. 

По темі дисертації І.А. Сердюк опублікував 35 наукових праць у фахових 

вітчизняних та іноземних виданнях, в яких дістали  висвітлення основні аспекти 

теми дисертаційного дослідження. 

Разом з цим, дисертація І. А. Сердюка, на нашу думку, не позбавлена й 

певних недоліків. 

1. Певні зауваження викликає тлумачення «Просвітництва», яке пропонує І. 

Сердюк.  На с. 20 (у вступі)  автор пише, що «для історії України Просвітництво 

найперше асоціюється з інкорпорацією до Російської імперії, уніфікацією життя 

раніше автономних територій за імперським зразком, модернізацією». Не можу 

повністю погодитись з автором щодо такого трактування «першості» 

Просвітництва. Автору доцільно було б більше враховувати ідейні впливи 

Просвітництва на суспільство Гетьманщини. Чимало змін просвітительського 

характеру відбувались не тільки за втручання держави.  
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Не заперечуючи в цілому висновок про те, що в Гетьманщини побутувала 

модель дитинства, притаманна для традиційного доіндустріального суспільства, 

не повною мірою погоджуюсь з тезою про те, що «У Гетьманщині ми ще не 

бачимо елементів нової моделі. Це стосується не тільки простолюду, а й 

старшини, попри те, що її представники могли читати відповідну літературу або 

віддавали своїх дітей на навчання за кордон» (с. 412). На моє переконання, перші 

паростки змін виникли в другій половині XVIII ст. саме в середовищі козацької 

старшини. Безумовно, не повсюди, але в окремих родинах козацької старшини 

відбувається зміна ставлення до дитини, що знайшло прояв у появі деяких нових 

практик. Наприклад, у спогадах вихідців з старшинського середовища 

неодноразово зазначається, що батьки разом із дітьми проводили час, грали з 

ними. У дітей старшини вперше з’являється власний дитячий простір, дитяча 

книга. У дітей козацької старшини освіта, при чому в кількох закладах, становить 

суттєву частку їх життя. Козацька старшина проявляє зацікавлення не тільки до 

книжок просвітителів взагалі, але починає читати книги просвітителів про 

виховання (окрім «Еміля» Ж.Ж. Руссо, праці Д. Локка та ін. Див.: Посохова Л. 

Ю. Дитяча книга в родинах козацької старшини в другій половині XVIII ст. // 

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Збірник наукових 

праць. Дніпропетровський національний університет. Дніпропетровськ, 2015, 

вип. 14, с. 17–28; Posochowa L. «Narodziny» szlachcica: ideały i praktyka 

wychowania dzieci starszyzny kozackiej na Hetmańszczyźnie i Ukrainie Słododzkiej 

w drugiej połowie XVIII wieku // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Prace Historyczne, 2016, № 143 (2), s. 361–369). Ще одним свідченням 

проникнення просвітительських ідей є поява в середовищі козацької старшини 

інституту гувернерства. Безумовно, все це були перші паростки, вони не зачіпали 

народну культуру, їх поява не була результатом цілеспрямованих дій держави чи 

окремих прожектерів. Але на моє переконання, це важливі ознаки нового 

ставлення до дитини. Не враховуючи ці перші прикмети культурних змін, ми не 

зможемо адекватно зрозуміти наочні переміни у «світі дитинства» та ставленні 

до дитини серед вищих прошарків суспільства у ХІХ ст.  
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2. Оскільки дослідження спирається на величезну кількість діловодних 

джерел, автору можна було б надати більш детальну класифікацію цього виду 

документації, можливо розподіливши за їх функціями у процесах управління 

(або за іншим принципом). Автор окремо проаналізував лише облікову 

документацію, хоча в роботі зустрічаються приклади «організаційної», 

«розпорядчої», «звітної», й навіть «контрольної» документації як церковних, 

так і світських органів. Судово-слідча документація окремо автором не 

схарактеризована, хоча у роботі кілька її специфічних різновидів 

зустрічається дуже часто. Більш детальна класифікація і характеристика цих 

різновидів діловодної документації покращили б розуміння відбору та 

використання автором того чи іншого документу у процесі дослідження.   

3. Важливий аспект дослідження І. Сердюка стосується з’ясування 

відмінностей  того, як норми права та реалії практичного життя встановлювали 

та регулювали вікові межі дитинства. На с. 85 дисертації автор пише, що «у квітні 

1784 р. Святійший Синод узявся унормувати статус дітей священиків і 

церковнослужителів, то своїм указом вимагав подати відомості не про кількість 

немовлят, отроків чи молодиків, а про тих, кому було менше 15 років, і тих, кому 

виповнилося 15 і вище». Зауважу, що Синод почав збирати відомості про всіх 

дітей духовенства набагато раніше, ще з 1737 року. У формулярах, які були 

розроблені тоді, вікові категорії були встановлені таким чином: від народження 

до 7-ми років, 7–12 років, 12–15, 15–20 та вище.  (див.: Описание документов и 

дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода, т. 18 (1738 

г.), Пг., 1915, стб. 349). 

4. Надзвичайно важливий підрозділ в роботі має назву «Ігрова 

культура». Автор справедливо відзначив, що на сьогодні «лише кілька 

публікацій присвячено дитячій ігровій культурі ХVІІІ ст.» (с. 300). Ретельно 

досліджуючи дитячі іграшки, автор чомусь оминув увагою такі важливі 

свідчення, як дитячі ігри учнів колегіумів під час рекреацій та під час навчання. 

Досліджуючи цей важливий сюжет я в свій час писала й про знахідки прикладів 

мнемонічних ігор у конспектах, ряду народних рухливих ігор, які були 



 


