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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Природнє відтворення людності на землях 

Лівобережної України було зумовлено взаємодією трьох соціально значущих 

складових: по-перше, процедурою фізичного шлюбу, який розпочинав і 

водночас узаконював сексуально-емоційний і господарсько-побутовий союз 

осіб протилежних статей; по-друге, давніми традиціями українського народу й 

базованим на них звичаєвому праві, які довершилися суперстратними 

комплексами християнських православних церковних обрядів і релігійних 

канонів; по-третє ж, взяттям під свій контроль адміністративними інституціями 

(з офіційною церквою включно) державних утворень Нового часу сімейно-

шлюбної сфери життя, впровадженням ними процесів фіскального обліку 

населення та сприянням якомога більшому прирощенню кількості підданців, як 

запоруки власної могутності. 

Здійснена в межах дослідження історична реконструкція життєвого шляху 

конкретних людей, стандартних і супротивних родинних ситуацій, 

мікроісторичного простору окремих парафіяльних громад, сприяла 

формуванню загального уявлення про основні демографічні процеси, що мали 

місце серед православного населення, зокрема, функціонування інституту сім’ї, 

специфіку матримоніальних відносин, й переконливо засвідчила патріархально-

патерналістські настрої суспільства другої половини XVIII ‒ першої половини 

ХІХ ст. Оскільки саме в той час відбувалася інтеґрація зазначеного 

українського реґіону до складу Російської імперії, значний дослідницький 

інтерес викликала й можливість дослідити процес уніфікації діловодства 

державно-церковного спрямування, насамперед документації шлюбного 

характеру, згідно з загальноімперськими нормами.  

Заявлена проблематика виявилася вельми перспективною, позаяк могла 

бути реалізована шляхом здійснення комплексного дослідження демографічних 

механізмів шлюбності в історичному контексті. Вивчення названого вектору 

розвитку православного українського населення передбачало опрацювання 

широкого спектру матеріалів: актової документації, наративних текстів, джерел 

особового походження, періодики, пам’яток усної народної творчості тощо. 

Завдяки актуалізації потужного інформативного потенціалу джерел нами було 

порушено низку складних, іноді суперечливих, проблем функціонування 

інституту сім’ї того часу, які поки що не досліджувалися на вітчизняному 

матеріалі. Використання змістового наповнення метричних, шлюбно-

обшукових і сповідних книг дозволило розкрити повновартісну й масштабну 

картину сімейно-шлюбних реалій історичних реґіонів Гетьманщини та 

Слобожанщини в пост-козацьку добу їх історії. Це не дивно, оскільки саме вони 

містять широкий спектр генеалогічних, антропонімічних, квантитативних та 

інших даних про населення, та, тим самим, створюють нові перспективні поля 

для міждисциплінарних досліджень у руслі історичної антропології, з 

упровадженням інноваційних технологій та окремих, конкретно-проблемних, 

історико-демографічних методик. 



 2 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи 

Запорізького національного університету «Суспільно-церковні трансформації в 

Україні у ХІХ-ХХІ ст.» (номер державної реєстрації 0114U002655). 

Об’єктом дослідження є шлюб і родина сільського та міського 

православного українського населення Лівобережної України другої половини 

XVIII ‒ першої половини ХІХ ст. 

Предметом дослідження є особливості та специфіка шлюбно-родинних 

відносин, статусів партнерів, процеси оформлення шлюбності в колі 

православних парафіяльних громад Лівобережної України в окреслений 

проміжок часу, як демографічного механізму та соціокультурного феномену. 

Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного історичного 

аналізу матримоніальних, соціокультурних, законодавчо-регламентаційних, 

релігійних і демографічних чинників, які визначали шлюбність та сімейні 

відносини населення досліджуваного реґіону другої половини XVIII ‒ першої 

половини ХІХ ст. 

Досягнення мети передбачає розв’язання наступних дослідницьких 

завдань:  
‒ визначити стан розробки окресленої проблеми в українській та 

зарубіжній історіографії;  

‒ розкрити інформаційний потенціал джерел і продемонструвати 

застосовані інноваційні підходи в методології дослідження;  

‒ проаналізувати шлюбну документацію, передусім церковно-облікові та 

дозвільні документи засвідчувального напряму;  

‒ відтворити особливості законодавчого декларування матримоніальних 

вимог та їх дотримання українським населенням;  

‒ охарактеризувати місце православної парафіяльної громади як 

контролюючого середовища за шлюбною мобільністю мирян;  

‒ окреслити незаконні, з точки зору правової культури, церковної, чи то 

народної традицій, сімейні поєднання осіб протилежних статей;  

‒ визначити перелік шлюборозлучних вимог;  

‒ здійснити мікроісторичне дослідження сімейно-шлюбних відносин на 

прикладі конкретного населеного пункту, схарактеризувавши шлюбно-

локаційні типи родин, станові відмінності наречених, особливості 

матримоніальної когорти, шлюбно-станової мобільності та шлюбно-ринкових 

відносин;  

‒ обрахувати середні вікові значення першої та повторної шлюбності 

наречених обох статей;  

‒ дослідити проблему ранньовікових шлюбів;  

‒ з’ясувати статевовікові відмінності контрагентів перших і повторних 

шлюбів у вікових фокус-групах;  

‒ визначити сезонні особливості шлюбності православного населення 

Лівобережної України за матеріалами метричних книг і церковних обшуків у 

межах вибірок;  
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‒ показати варіативність девіантних проявів і статевих відхилень від 

загальноприйнятих норм шлюбної поведінки. 

Хронологічні рамки дослідження окреслено другою половиною XVIII ‒ 

першою половиною ХІХ ст. Такі часові рамки сповна узгоджуються не тільки 

загальною логікою історичних і соціально-демографічних процесів, які мали 

місце в середовищі людності Лівобережної України, в процесі її повної 

інкорпорації у загальноімперський простір, але й специфікою формування 

джерельної бази, на якій, власне, базується здійснене дослідження. У першому 

випадку, саме в часи інтеґраційних процесів, викликаних поглинанням 

козацьких реґіонів централізованою державою, інститут шлюбу та сім’ї зазнає 

еволюційних змін, змінюються уявлення про законність чи незаконність 

шлюбних відносин, відбувається певна емансипація статевовікових груп 

молоді, жіноцтва зокрема тощо. По-друге ж, саме тоді остаточно відбувається 

уніфікація систем церковної і цивільної документації згідно з вимогами 

діловодства в Російській імперії. Як наслідок, з кінця XVIII ст. зростає 

інформативний потенціал джерел церковного обліку і цивільної статистики, 

передусім метричних книг, шлюбних обшуків, щорічних звітів до місцевих і 

державних адміністративних установ, таких необхідних для проведення 

різнопланових вивчень шлюбності.  

Територіальні межі наукової роботи охоплюють історичний реґіон 

Лівобережної України, тобто землі колишніх козацьких полків Гетьманщини та 

Слобожанщини, які, після серії адміністративно-територіальних перетворень, з 

першої половини ХІХ ст. зосередилися у межах Полтавської, Харківської та 

Чернігівської ґуберній. Враховуючи те, що робота почасти ґрунтується на 

засадах компаративістики, окремі сюжети включають також матеріали ґуберній 

Правобережної України, після їх входження до складу Російської імперії.  

Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму, 

об’єктивності, системності, антропологізації та міждисциплінарності. 

Відповідно до них шлюб і родину розглянуто як взаємозалежні соціокультурні 

феномени, які регулювалися сукупністю релігійних, звичаєвих, правових і 

соціальних норм українського православного населення визначеного 

історичного періоду. У дослідженні використано три групи методів: 

загальнонаукові, спеціально-наукові та конкретно-проблемні. У контексті 

вивчення шлюбно-родинних відносин поєднано методики соціальної 

антропології, історії повсякдення, локальної соціальної історії, історичної 

демографії, квантитативні методики з методом візуалізації.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше: 

‒ здійснено аналіз інформаційного потенціалу писемних джерел другої 

половини XVIII ‒ першої половини ХІХ ст. у вивченні процесів шлюбності та 

сім’ї; 

‒ систематизовано та упорядковано дозвільну та церковно-статистичну 

документацію акту шлюбу цивільного та церковного регламентування; 
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‒ вивчено значне коло малодосліджених шлюбно-обшукових (25 

одиниць), метричних (70 екземплярів) книг, повітових і селищних збірок 

сповідних розписів; 

‒ представлено уявний історичний колективний портрет православних 

парафіяльних громад як осередків контролю за шлюбною мобільністю 

українського населення; 

‒ за матеріалами церковно-статистичної документації реконструйовано 

історії розвитку окремих родин та на їхньому прикладі показано шлюбну 

локацію новоутворених сімей; 

‒ апробовано методику визначення місць проживання наречених, 

розроблену Л. Анрі та А. Блюмом, у дослідженні шлюбних відносин 

українського населення; 

‒ виявлено особливості шлюбно-станової мобільності наречених; 

‒ за матеріалами метричних і церковно-обшукових книг Лівобережної 

України обраховано статевовікові дані першовінчаних та повторно одружених 

наречених та порівняно з подібними правобережно українськими, окремими 

європейськими та азіатськими показниками; 

‒ проаналізовано результати обрахунків віку першошлюбників обох 

статей, які отримані шляхом використання різних методик обрахунку; 

‒ доведено незначну популярність ранніх шлюбів серед жіноцтва та 

малочисельність сімейних поєднань за участю молодиків у віковій групі 14‒

19 років; 

‒ на локальному рівні досліджено особливості вікової, сімейної та 

станової належності черниць; 

‒ актуалізовано питання позитивних і руйнівних впливів споживання 

спиртних напоїв українським населенням; 

‒ звернуто увагу на маскулінні девіантні прояви та перверсії; 

отримали подальший розвиток такі проблеми: 

‒ з’ясування особливостей процесу уніфікації документації шлюбного 

змісту в загальноросійський простір діловодства; 

‒ виокремлення матримоніальних вимог щодо укладання перших і 

повторних сімейних союзів; 

‒ розкриття чинників, які спричиняли утворення незаконних шлюбних 

поєднань; 

‒ вивчення механізмів укладання і реєстрації акту шлюбу в українському 

соціумі визначеного часу; 

‒ обрахування та аналіз показників сезонної динаміки матримоніальних 

союзів; 

‒ формування уявної релігійної моделі ідеальної поведінки самотньої 

української жінки;  

‒ визначення причин фемінно-релігійної маргіналізації; 

‒ дослідження проявів жіночої девіантності відповідно до стандартної 

шлюбної поведінки; 

удосконалено: 
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‒ методики та техніки пошуку, опрацювання, обрахунку квантитативних 

даних відповідно до розвитку сучасного простору інформаційних технологій та 

різновиду джерел, інтерпретацій та узагальнень історичного матеріалу; 

уточнено: 

‒ статевовікові показники перших і повторних вінчань українського 

населення, фактологічний матеріал про матримоніальні вимоги, визначені 

православним ученням, соціокультурними нормами та цивільним 

законодавством, незаконні сімейні союзи, шлюборозлучні умови. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що її результати можуть 

бути використані в процесі написання тематичних, науково-популярних та 

узагальнюючих праць з історії України XVIII ‒ першої половини ХІХ ст., 

історичної демографії, локальної соціальної історії, історії повсякдення, 

соціальної антропології, соціорелігійної історії, «жіночої історії», історичної 

соціології, історії рідного краю, історії родини. Результати дослідження будуть 

корисними під час укладання навчально-методичної літератури, навчальних 

курсів для гуманітарних факультетів закладів вищої освіти, підручників для 

школи та впровадження історичної освіти у навчально-виховному процесі 

школярів. 

Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються 

авторкою під час вивчення навчальних дисциплін «Історія української 

державності та національної культури», «Методика навчання історії у старшій 

(профільній) школі» Полтавського національного педагогічного університету 

ім. В. Г. Короленка. 

Особистий внесок здобувача. На захист виносяться наукові положення 

та результати досліджень отримані авторкою самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Отримані результати оприлюднено 

у доповідях на наукових конференціях міжнародного, всеукраїнського й 

реґіонального рівнів, зокрема: Всеукраїнській науковій конференції 

«Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та 

регіонів» (Київ, 23 листопада 2012 р.); V Всеукраїнській науковій конференції 

«Держава і Церква в новітній історії України» (Полтава, 19‒20 листопада 

2015 р.); VI Міжнародній конференції «Південь України: етноісторичний, 

мовний, культурний та релігійний виміри» (Одеса, 28‒29 квітня 2017 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Україна і Польща: історичне сусідство» 

(Вінниця, 19‒20 травня 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Культурологічна регіоналістика: теорія, історія, практика» 

(Полтава, 23‒24 березня 2017 р.); Всеукраїнській науковій конференції 

«Четверті Череванівські читання» (Полтава, 25‒26 жовтня 2018 р.); VII 

Міжнародній науковій конференції та круглому столі «Мова, Церква, Герої: 

проблеми та досвід на шляху до євроінтеграції» (Одеса, 17‒18 травня 2019 р.); 

ХV Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції «Українське 

краєзнавство в системі міжінституційних взаємодій: проблеми концептуалізації 

та практичної реалізації» (Полтава, 12 грудня 2019 р.). 
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Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

викладено в одноосібній монографії, 25 наукових публікаціях, у т.ч. 22 статті 

опубліковані у наукових фахових виданнях України та зарубіжних виданнях, 

серед них 4 статті індексовані у базах Web of Science, Scopus. Структура 

монографії зумовлена проблемним принципом викладу історичного матеріалу, 

метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, 6 розділів, 

висновків, 67 додатків (таблиці), списку джерел і літератури (869 позицій). 

Обсяг основної частини дисертаційної роботи – 407 с., загальний обсяг 

наукової роботи – 600 с. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, 

предмет дослідження, сформульовано мету й завдання, окреслено хронологічні 

та територіальні межі, представлено методологічну основу дисертаційної 

роботи. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження», який поділений на три підрозділи, проаналізовано стан розробки 

проблеми у вітчизняній та закордонній історіографії, інформаційний потенціал 

джерел і теоретико-методологічні засади дисертації.  

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» систематизовано наукові 

здобутки дослідників у вивченні історичної демографії, «жіночої історії», 

історії шлюбного права та соціокультурної специфіки українського населення 

визначеного періоду. Увесь історіографічний доробок порушеної проблеми про 

шлюб і родину було поділено на три умовні групи. 

До підсумково-узагальнювальних концептуальних досліджень віднесено 

засадничу працю про роль жінки у шлюбі та суспільстві С. Шашкова
1
. Іншим 

фундаментальним виданням, упорядкованим Н. Земон Девіс і А. Фарж, 

представлено низку наукових дискурсів гендерної історії, тематика яких 

виявилася цінною для нашого дослідження
2
. Шлюбно-правовим відносинам, 

дошлюбному акту та таїнству вінчання як форми укладання шлюбу присвячено 

працю Н. Нижник
3
. Ґрунтовною є монографія Ц. Кукля, якою окреслено 

предмет, методологічні засади такої допоміжної історичної дисципліни як 

історична демографія, а також помітно виокремлено вивчення проблематики 

шлюбності польського ранньомодерного суспільства
4
. Важливою у розкритті 

значного загалу питань нашого дослідження виявилася перша узагальнююча, 

                                                           
1
 Шашков С. С. Историческія судьбы женщины, детоубійство и проституція. Санкт-

Петербург: В тип-и Ф.С. Сущинскаго, 1872. 580 с. 
2
 История женщин на Западе: в 5 т. Т. ІІІ : Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения ; 

[под общ. ред. Ж. Деби и М.Перро; под ред. Н. Земон Дэвис и А. Фарж] ; пер. с анг.; науч. 

ред. перевода Н. Л. Пушкарева. Санкт-Петербург: Алетейя, 2008. 560 с. 
3
 Нижник Н .С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в русской истории. 

Санкт-Петербург: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. 172 с. 
4
 Kuklo C. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiGSp. J., 

2009. 521 s. 
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фундаментальна у світовій історіографії праця Б. Миронова, яка присвячена 

соціальній історії Росії періоду імперії
5
. 

У вивченні вузлових аспектів досліджуваної проблеми приділено увагу 

працям авторів ХІХ‒ХХІ ст. Особливо цінними виявилися збірки ХІХ ‒ 

початку ХХ ст. про природу, історію, народонаселення, обрядовість, соціально-

економічне становище у межах Полтавської та Харківської ґуберній 

М. Арендаренка, П. Бодянського, К. Щелкова
6
. Окремі тематичні розвідки 

розміщені у виданнях: 1916 р. за редакцією Ф. Волкова, М. Грушевського, 

М. Ковалевського, Ф. Корша, А. Кримського, М. Туган-Барановського, 

О. Шахматова
7
, 1920-х рр. ‒ Української академії наук, які допомогли у 

дослідженні статистичних даних, проблем шинкарства, метричних записів, 

антропонімічних особливостей тощо
8
. Окремі методики використання 

реєстраційних документів у вивченні насамперед структури сімей, шлюбності 

запозичено зі спільної монографії Л. Анрі та Л. Блюма
9
. Працею М. Ліві Баччі з 

демографічної історії Європи представлено загальні демографічні процеси та 

чинники, які визначали ґенезу європейського населення
10

. 

Розвідки про конкретні сюжети в межах окресленої теми більш 

багатогранні за змістом і особливо чисельні. Вивченню окремих аспектів 

метричних книг присвячено праці польських та українських дослідників: 

І. Ґєйшторової
11

, С. Гузенкова
12

, Ю. Легуна
13

, В. Левченка
14

, Н. Лобко
15

, 

                                                           
5
 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). 

Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. 

В двух томах. Т. І. Санкт-Петербург: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1999. 339 с. 
6
 Арендаренко Н. Записки о Полтавской губерніи, Николая Арендаренка, составленныя в 

1846 году. В трех частях. Ч. ІІ. Полтава: В типографіи Губернскаго Правленія, 1849. 393 с.; 

Щелков К. П. Историческая хронологія Харьковской губерніи. Харьков: В Университетской 

Типографіи, 1882. 380 с.; Памятная книга Полтавской губерніи, за 1865 год, изданная 

Полтавским губерским статистическим комитатом, составлена членом-секретарем комитета 

Павлом Бодянским. Полтава, 1865. Отдел IV. 1375 с. 
7
 Украинскій народ в его прошлом и настоящем ; [под ред. проф. Ф.К. Волкова, проф. 

М.С. Грушевскаго, проф. М.М. Ковалевскаго, акад. Ф.Е. Корша, проф. А.Е. Крымскаго, 

М.И. Туган-Барановскаго и акад. А.А. Шахматова]. Петроград: Типографія т-ва 

«Общественная Польза», Б. Подъяческая, 39, 1916. 707 с. 
8
 Тищенко М. Гуральне право та право шинкувати горілкою в Лівобережній Україні до кінця 

XVIII ст. Праці комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права. № 12. 

Випуск третій, за редакцією Голови Комісії академіка Н. П. Василенка. Київ: друкарня 

Української Академії Наук, 1927. С. 150‒202; Сосенко П. Право-історичний розвиток 

людських імен та назв і значення метрикальних книг для історії права. Праці комісії для 

виучування історії західно-руського та вкраїнського права. № 18. Випуск шостий, за 

редакцією Голови Комісії академіка Н. П. Василенка. Київ: друкарня Української Академії 

Наук, 1929. 527 с. 
9
 Анри Л., Блюм А. Методика анализа в исторической демографии ; [пер. с фр. С. Хока и 

Ю. Егоровой]. Москва: РГГУ, 1997. 207 с. 
10

 Ливи Баччи Массимо. Демографическая история Европы. Серия «Становление Европы»; 

[пер. с итал. А. Миролюбовой]. Санкт-Петербург: «Александрия», 2010. 304 с.  
11

 Gieysztorowa I. Niebeypiczeństwa metodyczne polskich badań metrykalnych XVII‒

XVIII wieku. Kwartalnik historii kultury materialnej. Warszawa, 1971. S. 557‒603. 
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В. Мордвінцева
16

, І. Скочиляса
17

, М. Філіпової
18

 та інших. На противагу 

метрикам шлюбні обшуки, окрім Ю. Легуна, С. Гузенкова, вкрай рідко 

потрапляли у сферу дослідницьких інтересів українських науковців, чим власне 

й зацікавили авторку. Сповідні розписи набули більш глибокого вивчення у 

колі значної когорти вітчизняних дослідників: Ю. Волошина
19

, Л. Гісцової
20

, 

В. Мордвінцева
21

, О. Сакала
22

, О. Романової
23

 тощо.  

Досліджуючи проблему шлюбно-родинних відносин у православних 

українських громадах, з окремих питань авторка зверталася до праць таких 

фахівців як: М. Маррезе
24

, М. Вижґи
25

, К. Сулей
26

, І. Петренко
27

, 

М. Цатурової
28

, Н. Старченко
29

, І. Ворончук
30

, О. Дзюби
31

. Обрядовості, родині, 

                                                                                                                                                                                                 
12

 Гузенков С. Метричні книги православних церков Південної України другої половини 

ХІХ ст.: джерелознавчий нарис. Київ: Друкарська дільниця ЗНТН, 2011. 124 с.  
13

 Легун Ю. Класифікація джерел з генеалогії селянства: історіографія питання. Спеціальні 

історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. пр. Київ. 2006. № 13. Ч. І. 

С. 144‒177. 
14

 Левченко В. В. Одеса і Новоросійський університет в метричних книгах: історико-

джерелознавчий аспект. Вісник ХНУ серія «історія». 2016. Вип. 52. С. 65‒72. 
15

 Лобко Н. В. Інформаційний потенціал українських генеалогічних джерел та його 

використання : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. Київ, 2008. 17 с. 
16

 Мордвінцев В. М. Метричні книги. Вісник Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка: Історія. 1999. Вип. 41. С. 13‒19. 
17

 Скочиляс І. Метричні книги в Галичині першої половини XVIII ст. Знак. 1997. Ч. 14. С. 4‒

5. 
18

 Філіпова М. П. Болгари у структурі «задунайських колоністів» Бессарабії: особливості 

соціально-демографічного розвитку: дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. Одеса, 2011. 241 с. 
19

 Волошин Ю. Статево-вікова та шлюбна структура населення міста Полтава в другій 

половині XVIII століття. Історична пам’ять. 2011. № 1. С. 5‒24. 
20

 Гісцова Л. З. Сповідна книга Старокодацької Запорізької христової намістії 1766 року як 

джерело до вивчення історії поселень вольностей військових. Січеславський альманах: Зб. 

наук. праць з історії українського козацтва. Вип. 2. Дніпропетровськ, 2006. С. 2‒26. 
21

 Мордвінцев В. Сповідальні книги. Київська старовина. 1995. № 3. С. 84‒87.  
22

 Сакало О. Є. Типологія і структура домогосподарств сільського населення Гетьманщини 

другої половини XVIII ст.: на прикладі Лубенського полку : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. 

Полтава, 2011. 253 с. 
23

 Романова О. Сповідні книги Київської митрополії XVIII ст. Як спосіб церковного 

контролю за мораллю парафіян. Український історичний журнал. 2008. № 4. С. 122‒148. 
24

 Маррезе М. Л. Бабье царство: Дворянки и владение имуществом в России (1700‒1861). 

Авторизованный перевод с англ. Н. Лужецкой. Москва: Новое литературное обозрение. 2009. 

364 с. 
25

 Wyżga M. Rodzina chłopska w parafii Raciborowice pod Krakowem w XVII‒XVIII wieku. 

Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa. T. III. ; [рod redakcja M. Kopczyński, in.]. Warszawa: 

Wydawnictwo DIG, 2009. S. 245‒278. 
26

 Sulej K. Mariaże magnackie w XVI‒XVIII wieku na podstawie intercyz przedślubnych. 

Społeczeństwo staropolskie. T. III. ; [рod redakcja M. Kopczyński, in.]. Warszawa: Wydawnictwo 

DIG, 2009. S. 63–97.  
27

 Петренко І. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави 

XVIII ст.: монографія в 2 ч. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. 581 с. 
28

 Цатурова М.К. Русское семейное право XVI‒XVIII вв. Москва: «Юридическая 

литература», 1991. 111 с. 
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жінці, сексуальній етиці в православній культурі людності, мирським 

відлюдницям, девіантній поведінці, присвячено праці В. Борисенко, О. Кісь, 

О. Кравець, Н. Пушкарьової, С. Горського, В. Маслійчука
32

. Дотримання норм 

сексуальної моралі в польських сільських спільнотах XVII‒XVIII ст. розкрито в 

дослідженні М. Корзо
33

, дуалістичне ставлення до вдів, дві протилежні 

поведінкові стратегії самотньої жінки було відтворено І. Пугацевич
34

. 

Розкриття питань історико-демографічного спрямування потребувало 

певних географічних знань і володіння специфічною демографічною 

термінологією, яку представлено у словниках російських укладачів 

Л. Рибаковського та Д. Валантея
35

. Цінними у проведенні дослідження 

виявилися праці з упровадження геоінформаційних технологій, комп’ютерних, 

статистичних та історико-демографічних методик Б. Миронова
36

, Є. Мішиної
37

, 

А. Акашевої
38

, М. Шолтисека
39

, І. Ґєйшторової
40

, М. Сєроцької-Пошпєх
41

.  

                                                                                                                                                                                                 
29

 Старченко Н. Справи про згвалтування в шляхетському середовищі Волині (остання 

третина ХVI). Соціум. Альманах соціальної історії. 2015. Вип. 11‒12. С. 104‒134. 
30

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

домогосподарство, демографічні чинники: Монографія. Київ: ППВФ, 2012. 712 с. 
31

 Дзюба О. Приватне життя козацької старшини XVIII ст. (на матеріалах епістолярної 

спадщини) ; [відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України]. Київ: Інститут 

історії України, 2012. 347 с. 
32

 Борисенко В. К. Українське весілля: Традиції і сучасність. К.: ВД «Стилос», 2010. 136 с; 

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

Інститут народознавства НАН України, 2008. 229 с; Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї 

українського народу: історико-етнографічний нарис. Київ: «Наукова думка», 1966. 198 с.; 

Пушкарева Н. Л. Семья, женщина, сексуальная этика в православии и католицизме: 

перспективы сравнительного подхода. Этнографическое обозрение. 1995. № 3. С. 55‒69; 

Горский С. Русская женщина XVIII века. Москва: Книгоиздательство «Дело», 1912. 96 с.; 

Маслійчук В. Девіантна поведінка жінки на Слобожанщині у 80-х – 90-х рр. XVIII ст. (за 

матеріалами повітових судів Харківського намісництва). Соціум. Альманах соціальної 

історії. Київ, 2005. Вип. 5. С. 197‒207. 
33

 Корзо М. Контроль за соблюдением норм сексуальной морали в польской деревне XVII‒

XVIII вв. Соціум. Альманах соціальної історії. Київ, 2003. Вип. 2. С. 165‒182. 
34

 Puqacewicz I. Wizerunek dobrej wdowy w opiniach Ojców Kościoła i moralistów w epoce 

wczesnonowożytnej. Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku: 

struktury demoqraficze, społeczne i gospodarcze ; [рod redakcja C. Kuklо]. Warszawa: 

Wydawnictwo DIG, 2008. S. 247‒260. 
35

 Рыбаковский Л. Л. Демографический понятийный словарь. Москва: ЦСП, 2003. 352 с.; 

Демографический энциклопедический словарь ; [гл. редактор Д.И. Валентей]. Москва: 

Советская энциклопедия, 1985. URL: http://demography.academic.ru/1428: Брачность. 
36

 Миронов Б. Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. Ленинград: 

«Наука», 1991. 180 с. 
37

 Мишина Е. М. Опыт применения статистических методов и ГИС-технологий в 

исследовании политических репрессий. Исторический курьер. 2019. № 1 (3). Статья 10. URL: 

http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-1-10.pdf 
38

 Акашева А. А. Пространственный анализ данных в исторических науках. применение 

геоинформационных технологий : учебно-методическое пособие. Нижний Новгород : 

Нижегородский госуниверситет, 2011. 79 с. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=NANU024&P21DBN=NANU024&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=15%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%A1%D1%81%D0%A5%D0%BF%D0%BF%D0%A5%D1%82%D0%BE%D0%92%D1%81%D1%88%D0%B2%D0%B7%D0%BF%D0%92%D0%B8%D0%BF.%2011-12
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=NANU024&P21DBN=NANU024&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=15%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%A1%D1%81%D0%A5%D0%BF%D0%BF%D0%A5%D1%82%D0%BE%D0%92%D1%81%D1%88%D0%B2%D0%B7%D0%BF%D0%92%D0%B8%D0%BF.%2011-12
http://demography.academic.ru/1428
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Окремі праці порушували питання першошлюбності населення XVIII‒

ХІХ ст., на основі яких проведено компаративний аналіз статевовікових 

показників наречених, а саме: Дж. Гаджнала
42

, Л. Анрі та Л. Блюма, М. Ліві 

Баччі, Т. Віжліча
43

, М. Вижґи, Ц. Кукля 
44

, П. Квапулінської
45

, Г. Куровської
46

, 

Кім Куен-Те
47

, Б. Миронова тощо. 

Укладаючи історико-демографічну характеристику наречених у 

повторних шлюбах XVIII ‒ першої половини ХІХ ст., було вивчено праці 

К. Ґурної
48

, Дж. Кухти
49

, М. Сурдацького
50

 тощо. Завдяки іншим дослідженням 

М. Копчинського
51

, К. Ржемінецького
52

, М. Делімати
53

 показано особливості 

                                                                                                                                                                                                 
39

 Szołtysek M. Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz 

o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim. Przeszłość 

Demograficzna Polski. Volume 37, 2015. S. 107‒161. 
40

 Gieysztorowa I. Niebeypiczeństwa metodyczne polskich badań metrykalnych XVII‒

XVIII wieku. Kwartalnik historii kultury materialnej. Warszawa, 1971. S. 557‒603. 
41

 Sierocka-Pośpiech, M. „Rynek malżeński” w Starej Warszawie w XVII wieku na podstawie 

rejestracji ślubów w parafii św. Jana. Społeczństwo staropolskie. T. III. Warszawa, 2009. S. 211‒

224. 
42

 Хаджнал Д. Европейский тип брачности в ретроспективе. Брачность, рождаемость, семья 

за три века: сб. статей ; [под ред. А. Г. Вишневского и И. С. Кона]. Москва: Статистика, 

1979. С. 14‒71. 
43

 Wiślich T. Upodobanie Małżeństwo i związki nitformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. 

Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia Wroclaw: W-wo chromcon, 2012. 244 s.; 

Wyżga M. Rodzina chłopska w parafii Raciborowice pod Krakowem w XVII‒XVIII wieku. 

Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa. T. III. ; [рod redakcja M. Kopczyński, in.]. Warszawa: 

Wydawnictwo DIG, 2009. S. 245‒278. 
44

 Kuklo C. Badan demograficznych nad staropolska rodzina mieszczańska w XVIII wieku. Studia 

nad gospodarka, społeczeństwem i rodziną w Europe póżnofeudalnej ; [pod red. J. Topolskiego]. 

Lublin: Wydawnictwo Lubelske, 1987. S. 343‒355. 
45

 Kwapulińska P. Rodzina w parafii kochłowickiej w XIX wieku. Śląskie studia demograficzne. 

Rodzina ; [pod redakcją Zbigniewa Kwaśnego]. Т. 5. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wroclóławskiego, 2001. S. 111‒155. 
46

 Kurowska H. Gubin i jego miesykańcy. Studium demograficzne XVII‒XIX w. Warszawa: 

Biblioteka Uniwersytecka, 2010. 298 s. 
47

 Kim Kuen-Tae. Eighteenth-century Korean marriage customs: the Tansoˇ ng census registers. 

Continuity and Change 20 (2). Cambridge University Press. 2005. Р. 193–209. 
48

 Górna K. Śmierć «ze starości» – o ludziach starych i długowiecznych na podstawie wybranych 

metryk śląskich z XVIII i pierwszej polowy XIX wieku. Przeszlość demograficzna Polski. 

Materialy i studia. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2010. № 29. S. 69‒98. 
49

 Kuchta I. Pozycja majątkowa z wdów rodów szlacheckich w XVII‒XVIII wieku. Rodzina i 

gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV‒XX wieku: struktury demoqraficze, społeczne i 

gospodarcze ; [рod redakcja C. Kuklо]. Warszawa: Wydawnictwo DIG, 2008. S. 261‒294.  
50

 Surdacki, M. Urzędów w XVII i XVIII wieku. Miasto ‒ społeczeństwo ‒ życie codzienne. 

Lublin: Towarzystwo naukowe kul Katolicki uniwersytet lubelski Jana Pawła II, 2007. 656 s. 
51

 Kopczyński M. Studia nad roziną chłopską w Koronie w XVII‒XVIII wieku Warszawa: 

Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1998. 203 s. 
52

 Rzemieniecki K. Rodzina і gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie 

ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku. Przeszlość demograficzna Polski. Materialy i studia. 

Wroclaw: Wydawnictwo Historyczne Poznań – Wroclaw, 2010. № 29. S. 29‒68. 
53

 Delimata M. Dzeicko w Polsce średniowiecznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004. 259 s. 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=494192
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=494192
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патріархального суспільства, ґендерної нерівності, історії родини, структури 

домогосподарств, вікові межі дитинства. 

Огляд історіографічних надбань значної когорти дослідників засвідчив 

той факт, що на сьогодні не існує праці з вказаним тематичним окресленням, 

виконаної на матеріалах Лівобережної України в межах задекларованих 

хронологічних меж. Відтак, представлене дисертаційне дослідження спроможне 

істотно доповнити наявні уявлення про приватно-родинну сферу життя 

українства цього реґіону, особливо стосовно його шлюбних практик. 

У підрозділі 1.2. «Огляд джерел» розглянуто писемні джерела, передусім, 

актову та обліково-статистичну документацію, наративи, джерела особового 

походження та періодику. Принагідно до імперського періоду історії 

Лівобережної України документацію систематизовано у три лінії офіційно-

службових актів: урядово-адміністративної, процесуально-юридичної та 

канцелярської документації
54

. Значно в меншій мірі представлено приватні 

документи. Загалом комплекс використаних джерел репрезентований 

матеріалами 410 справ із 73 фондів десяти архівних установ: Центрального 

державного історичного архіву України у м. Києві, Інституту рукопису 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, держаних архівів 

Вінницької, Київської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 

Хмельницької та Чернігівської областей.  

Урядово-адміністративний напрямок представлено писемними 

джерелами директивно-розпорядчого змісту. Нами було використано два 

зібрання опублікованих актів Повного зібрання законів Російської імперії – 

1649‒1825 та 1825‒1881 рр., Литовські статути 1566 та 1588 рр., «Права за 

якими судиться малоросійський народ», «Полное собрание постановлений и 

распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи» 

1762‒1772 рр., цивільні, станові закони 1832, 1857, 1900 рр., «Уложение о 

Наказаниях Уголовных и Исправительных» 1845 р. Документацію такого типу 

репрезентовано універсалами, грамотами, іменними, синодськими та 

сенатськими указами, маніфестами, інструкціями, резолюціями, циркулярами 

про набір рекрутів, указами духовних консисторій у духовні правління тощо. 

Документи з виконавчим змістом інформації зосереджено у рапортах, 

ордерах, донесеннях тощо. Засвідчувальні папери урядово-адміністративного 

характеру в більшості об’єднані загальною назвою «свідоцтва» та представляли 

виписки-довідки з метричних, шлюбно-обшукових і сповідальних книг про 

акти народження, вінчання або смерті. Документацію статутного характеру 

репрезентовано Уставом Духовної колеґії від 25 січня 1721 р., травневим 

додатком до нього 1722 р. та Уставом духовних консисторій від 27 березня 

1841 р. 

Основу історико-демографічних досліджень становили матеріали 

обліково-статистичної документації: метричні, шлюбно-обшукові та сповідні 

                                                           
54

 Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: Зб. документів. 1993. АН України. Ін-т укр. 

археографії та ін.; Упоряд., автор передмови та комент. В. Й. Горобець; Відп. ред. 

Л. А. Дубровіна. Київ: Наук. думка. С. 32.  
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книги. Вивчено 70 метричних книг православних парафій Київської, 

Полтавської, Слобідсько-Української (пізніше ‒ Харківської), Чернігівської 

ґуберній. Найстаріші метрики на землях Лівобережжя України, знайдені нами, 

датуються 40‒50-ми роками XVIII ст. Для проведення історико-порівняльного 

аналізу показників віку наречених обох статей було використано матеріали 

метричних книг 73 парафій Подільської ґубернії за 1797 р. та 1803‒1809 рр.  

Опрацьовано також матеріали 25 одиниць шлюбно-обшукових документів 

Київської, Подільської, Полтавської, Харківської, Чернігівської ґуберній. 

Загалом дослідження про статевовікові особливості наречених ґрунтуються на 

вивченні 31 архівної справи, що містять в собі метричні та обшукові записи із 

23 парафій Полтавської, Харківської та Чернігівської ґуберній 1783‒1820 та 

1836‒1860 рр.  

Побіжно для розкриття окремих історико-демографічних характеристик 

родин було використано матеріали сповідних розписів і документацію 

фіскального напряму, передусім Генерального опису Лівобережної України 

1765‒1769 рр., «ревізькі казки» про кріпосних селян поміщиків Роменського 

повіту за 1811‒1833 рр. 

Інформаційно-публікаторську групу джерел урядово-адміністративного 

спрямування представлено виданнями географічного, статистичного, 

краєзнавчого характеру про землі Полтавської та Харківської ґуберній або ж 

про Україну загалом, які опубліковано в кінці XVIII ‒ початку ХХ ст. З окремих 

питань шлюбності було задіяно матеріали зі сторінок «Полтавських 

єпархіальних відомостей», «Киевской старины». 

Процесуально-юридичні акти представлено збірками нотаріальних 

документів. Офіційно-службові джерела показано канцелярськими актами 

персонально-ділового, довідково-інвентарного та реєстраційного напрямів: 

журналами реєстрацій або протоколами судових засідань, кріпосними книгами, 

збірниками-реєстрами церковних книг, реєстрами речей, описами майна 

монастирів тощо. 

Із-поміж оповідних або наративних джерел виокремлено агіографічні, 

есхатологічні та канонічні літературні пам’ятки. Багатий матеріал 

соціокультурного змісту вміщено у художньо-літературних творах Климентія 

Зіновіїва, І. Некрашевича, І. Котляревського та інших. Серед матеріалів 

описового жанру залучено подорожні нотатки французів Гійома Левассера де 

Боплана, П’єра Шевальє, П’єра де ля Фліза, президента Другої Малоросійської 

колеґії П. Румянцева тощо. Задіяно й фольклорно-етнографічні джерела, що 

безпосередньо супроводжували буденне й святкове життя українства, 

передусім любовні, сімейні, побутові, жартівливі пісні, прислів’я та приказки. 

Цікавими у вивченні виявилися джерела епістолярного жанру, зокрема, 

колекція листів Андрія Войцеховича до своїх синів і доньки за 1772‒1820 рр. 

У підрозділі 1.3. «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

роз’яснено те, що при опрацюванні джерел, наукової літератури, формулюванні 

інтерпретацій, висновків та врешті написанні тексту дисертації авторка 

комплексно використала різні підходи, принципи та методи, які відповідають 
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запитам сучасної гуманітаристики. Дослідження ґрунтується на поєднанні 

методів соціальної антропології, локальної соціальної історії, історичної 

демографії, історії повсякдення, «жіночої історії», соціорелігійної історії тощо. 

Подекуди дослідницька векторність переміщувалася з україноцентричного до 

цивілізаційного та мультикультурного підходів, від макроісторичного до 

мікроісторичного рівнів і навпаки. 

Загальнонаукові методи представлено аналізом і синтезом, виміром та 

описом, абстрагуванням та конкретизацією, верифікацією, логічним методом 

тощо. Для прикладу, формально-логічний метод, що лежить в основі способу 

мислення, дав змогу пізнавати об’єкт дослідження, розбудовувати власні 

інтерпретації переважно у двох формах: міркуванні та доведенні. 

Застосовано широкий спектр спеціально-історичних методів: історико-

генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний. Вагомим 

визначено компаративний або історико-порівняльний підхід, який було 

поєднано із селективним принципом добору об’єктів для порівняння. Зокрема, 

зіставлялися: маскулінні та фемінні поведінкові стратегії; асоціальні, девіантні 

та нормативні прояви поведінки; законні та незаконні вінчання; кількісні 

показники шлюбів за двома церковними реєстрами: метричними та церковними 

книгами; записи про вінчаних осіб у різній церковно-статистичній 

документації; обраховані чоловічі та жіночі статевовікові, станові коефіцієнти 

вінчаних осіб; демографічні показники міських і сільських наречених; 

квантитативні значення шлюбності української спільноти з 

західноєвропейськими, східноєвропейськими і навіть азіатськими даними тощо. 

Доволі значимими у вирішенні поставлених завдань стали методи 

конкретно-проблемної групи. Перевагу надано: квантитативним методам з 

використанням математичних обрахунків, систематизацією та узагальненням 

локальних цифрових даних у сумарні показники; методам критичного, 

просопографічного, семіотичного, мікроісторичного аналізу, деконструкції, 

візуалізації, історичної герменевтики, ГІС-картографування.  

Другий розділ «Законодавчо-документаційна регламентація шлюбної 

сфери цивільними та церковними відомствами Російської імперії» 

складається з двох підрозділів. У підрозділі 2.1. «Дозвільна документація на 

шлюб» виокремлено, систематизовано та проаналізовано дозвільну 

документацію, яка визначала первинний етап в утворенні сімейного союзу. 

Звернуто погляд на матеріали маловивченої парафіяльної обліково-

статистичної документації ‒ церковні / шлюбні обшуки. Прототипом новим 

відомостям слугували «венечные памяти», які велися з часів давньої Русі. 

Упродовж другої половини XVIII ‒ першої половини ХІХ ст. використання та 

архівування такої документації змінювалося. Суттєві зміни у веденні шлюбних 

обшуків відзначено після синодального указу від 30 листопада 1837 р. Змістову 

частину церковно-обшукових книг репрезентовано десятьма пунктами, які 

розкривали непорушність матримоніальних вимог та готовність наречених до 

здійснення таїнства шлюбу. 
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В окремих підшивках книг або ж в шлюбних обшуках додавалися присяги 

або свідоцтва. У присягах один або обидва наречених клялися в непорушності 

ними визначених цивільними законами та православним віровченням 

матримоніальних вимог. Документи засвідчувальної групи вживалися 

переважно під єдиною факультативною назвою – свідоцтва, та підтверджували 

право осіб на шлюб. Такі документи представлені листами-виписками з 

метричних, сповідальних реєстрів, які роз’яснювали вік, сімейний статус, 

смертність попереднього шлюбного партнера, акт розлучення тощо. Такі 

документи видавали парохи, центральні (консисторія) чи місцеві управлінські 

органи – духовні правління. В особливому стані були солдатські або офіцерські 

вдови, яким потрібно було довести самотній статус унаслідок загибелі чи то 

зникнення військового чоловіка.  

Паспорти (білети) підтверджували готовність щодо укладання шлюбу 

військових, цивільно-служилих і духовних осіб. Такі листи-дозволи на 

переміщення із зазначенням персоніфікованих даних видавалися керівництвом 

установи військової, служилої особи або студента. Особливо ускладнені форми 

записів мали посвідчення військових людей. Іншим поширеним 

засвідчувальним документом-дозволом на вінчання можна вважати віруючий 

лист від поміщика на кріпосного або дворового селянина. Представниками 

парафіяльного кліру обов’язково враховувалися листи-розшуки на біглих осіб, 

із метою уникнення помилки у реєстрації незаконного шлюбу, також 

документи про засланих чоловіків / жінок у Сибір тощо. Додаткові документи 

загалом вимагалися від наречених-мігрантів. 

У підрозділі 2.2. «Оформлення акту шлюбу в метричних записах» було 

проаналізовано формуляри метричних відомостей упродовж столітньої історії, 

другої половини XVIII ‒ першої половини ХІХ ст., та вказано на певні 

дослідницькі ризики щодо їхнього вивчення. Уведення в обіг метричних 

реєстрів у 20-х роках XVIII ст. демонструвало наявність певних статистичних 

даних, необхідність обрахунку та обліку головних показників природнього руху 

населення. Упорядкування демографічних показників на землях Лівобережжя 

України помітно з 80-х років XVIII ст. із укладанням описів окремих 

намісництв. Із 1834 р. створювалися ґубернські статистичні комітети, в які 

направлялися щорічні відомості з церковних актів про коливання головних 

демографічних процесів людності. З 60-х років ХІХ ст. обраховані показники 

публікувалися у пам’ятних книгах окремих ґуберній. Найбільших змін форма 

ведення метричних книг зазнала за сенатським указом від 7 лютого 1838 р.  

Мотивацією формуляризації церковної документації був процес 

уніфікації українського діловодства в загальноросійську систему ділових 

паперів. Упродовж століття змістове наповнення другої частини метрик – 

«О бракосочетавшихся» ‒ помітно змінювалося та доповнювалося, що 

створило сприятливі умови для розширення дослідницького поля у їхньому 

вивченні, систематизації та інтерпретації історичних процесів відповідно до 

статистичних даних. Доведено важливість змістовної та точної інформації про 
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народжених осіб, його батьків і духовних свідків акту хрещення для 

майбутнього вінчання. 

Виявлено низку порушень представниками парафіяльного кліру у веденні 

церковних книг: невідповідність персоніфікованих даних населення у записах 

метричних книг і ревізьких відомостях, особливо про чоловіків рекрутського 

віку; іноді не реєструвалися шлюби поміщиків або ж чиновників зі своїми 

кріпосними та іншими нерівними їм за соціальним статусом особами; бувало 

записи про народжених, вінчаних і померлих робилися невчасно; шлюбно-

обшукові та метричні книги містили порушення у визначенні віку наречених; 

халатне ставлення парохів до своїх виконавських обов’язків ускладнювало 

читабельність записів або демонструвало явні виправлення, закреслення, 

невідповідність записів. На щорічні кількісні зміни вінчань впливали 

демографічні коливання народжень і смертності людності за певні роки, а 

також соціально-економічні чинники: урожайність / недорід, голодні роки та 

інші. 

Третій розділ «Шлюб як стандартна життєва стратегія українського 

православного населення» складається з шести підрозділів. У підрозділі 3.1. 

«Шлюб як моральний імператив і реальна життєва необхідність» 

проаналізовано згідно з християнськими нормами проблему вибору між 

заміжжям та жіночою цнотливістю, виокремлено певні канонічні та народні 

вимоги щодо укладання сімейного союзу та доведено важливість інституту 

шлюбу в тому суспільстві. У соціалізації дівчат превалювало твердження про 

головне призначення жінки: народжувати дітей у шлюбі. В суспільстві 

одружені жінки, на відміну від незаміжніх, мали високий соціальний статус. 

Жінки самотнього статусу сприймалися людською спільнотою як нещастя, 

відхилення від стандартної норми фемінної поведінки. Проте, християнське 

віровчення відзначалося певним дуалізмом у погляді на вибір жінкою власної 

долі між заміжжям і дівочою цнотливістю. Задоволення біологічних, духовних 

потреб між чоловіком і жінкою спонукало до спільного проживання, ведення 

господарства та продовження роду, що врешті передбачало утворення сім’ї, 

тобто колективу, об’єднаного взаємними почуттями, моральними та 

матеріальними обов’язками. 

Особи, які вирішили побратися, повідомляли про своє рішення 

священнику за два-три тижні до таїнства вінчання. Парохи проводили 

трикратне оприлюднення рішення молодих про одруження у їхніх рідних 

парафіях. За умов відсутності перепон у створенні сімейного союзу 

нареченими, їхніми батьками, родичами або опікунами визначався день, у який 

планувалося проведення обряду. Таїнство шлюбу не здійснювали у нічний час, 

заборонені «Кормчою книгою» та церковними звичаями дні, та в часи великих 

урочистостей, особливих днів у житті імператорів: народжень, сходження на 

Всеросійський престол, тезоіменитства. Вінчання проводилося у приміщенні 

церкви. Щоправда, зустрічалися порушення названих матримоніальних вимог 

або виключення з правил. Головними документами, які визначали законність 

новоутвореного сімейного союзу були метрики та церковні обшуки.  
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Після обряду вінчання наречені повинні були проживати в одному житлі. 

Не дозволявся шлюб між людиною, що усиновлювала / удочеряла, та 

усиновленою / удочереною особою. Незаміжня жінка, яка перебувала у 

монастирі, ще не досягла 50‒60 років і не була постриженою, мала право 

покинути обитель і вийти заміж. Дозволялися шлюби жінок, які втратили 

цнотливість до заміжжя, або мали незаконнонароджених дітей. Подібних жінок 

у церковних реєстрах іменували: «покритками», «безмужними женщинами», 

«женщинами жилыми». Їхній вік коливався від 18 до 38 років. Вікові межі 

чоловіків, які одружилися на покритках коливалися від 21 до 49 років. 2/3 з-

поміж них були першошлюбниками, а інші – вдівцями. 

У підрозділі 3.2. «Православні парафіяльні громади як осередки 

контролю за шлюбною мобільністю» реконструйовано загальну методику 

контролю за шлюбною мобільністю українського населення з боку 

православних парафіяльних громад в другій половині ХVIІІ – першій половині 

ХІХ ст. Наречені повинні були вінчатися у церквах рідних парафій або в храмі, 

парафіянкою якої була наречена. При реєстрації міжконфесійних шлюбів 

таїнство вінчання відбувалося також у парафії тієї конфесії, до якої належала 

наречена. Укладання шлюбу в нерідних церквах допускалося, але за умови 

пред’явлення представнику парафіяльного кліру, який повинен був 

здійснювати обряд вінчання, паспорта або свідоцтва-виписки з метричної книги 

про народження та сімейний стан особи, яка виявила бажання одружитися. У 

випадку не дотримання даних вимог, шлюби вважалися сумнівними, а 

народжені в них діти незаконнонародженими. Набула поширення практика 

закріплення людей за парафіями окремих церков. Навіть у чернецтво приймали 

мешканців місцевої єпархії. Шлюборозлучні процеси також проводилися в 

межах тих єпархій, у яких мешкали позивачі. 

Для отримання документів на перехід православних мирян з однієї 

парафії до іншої необхідний був щонайменше дозвіл від духовних правлінь і 

консисторій, в окремих випадках ‒ від ґубернської або міської адміністрації. У 

разі переїзду новоприбулих людей реєстрували у місцевих храмах переважно 

під час сповіді та євхаристії по-різному, проте обов’язково зазначали державу, 

регіон чи населений пункт звідки прибула особа. Викрито випадки 

фальшування свідоцтв, втрати паспортів, документів на володіння нерухомим 

майном у людей різних соціальних прошарків, що могло породжувати інші 

суспільні проблеми ‒ появу маргінальних елементів, злочинців, жебраків, 

безпритульних. Військові особи, кріпосні селяни повинні були представити 

свідоцтва-дозволи на шлюб, розлучення або переїзд від своїх керівників, 

власників або управляючих економією поміщицьких маєтків. Іншим 

документом, який змінював місце проживання кріпосних був купчий лист.  

У підрозділі 3.3. «Батьківський дозвіл на сімейний союз» проаналізовано 

норми канонічного, державного права щодо батьківсько-опікунської згоди на 

шлюб та дотримання цієї матримоніальної умови українським населенням. 

Відповідно до християнських традицій нареченим заборонялося вінчатися без 

згоди опікунів, родичів або батьків і водночас наголошувалося на 
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безпримусовості прийняття рішення про одруження. На прийняття рішення в 

обранні сімейного партнера здебільшого впливали матеріальні статки родини, 

соціальна належність, вікові особливості, освіченість, зовнішня привабливість 

тощо. Цивільне законодавство 1845 р. визначало міри покарання для тих, хто 

через примус або погрози схилив особу взяти шлюб не за власною волею. 

Порушники каралися позбавленням усіх станових прав і засланням на каторжні 

роботи строком від чотирьох до шести років або побиттям батогом і 

накладанням клейма. Із 1857 р. дія батьківсько-опікунської шлюбної вимоги 

була обмежена віком набуття цивільного повноліття – 21-річчям. 

У підрозділі 3.4. «Незаконні шлюби» досліджено умови, за яких сімейні 

союзи вважалися недійсними. Законними та дійсними не визнавалися родинні 

союзи: укладені шляхом насильства, божевілля одного або обох наречених, але 

за умови підтвердження лікарями психічних розладів, та зв’язаних новим 

шлюбом тоді, коли попередній вважався чинним. Порушення матримоніальних 

вимог доволі часто виникали у випадках овдовіння, розлучення та утворення 

нових сімейних союзів – послідовної полігамії. Внаслідок обмеження 

шлюборозлучних прав виникало явище бігамії, яке сприймалося церквою як 

«блудодіяння», коли новий шлюб був укладений за існування нерозірваного 

законного шлюбу. За наявності одночасно декількох живих дружин у чоловіків 

виникало явище полігінії. Доволі поширеною формою незаконного шлюбу на 

українських землях була поліандрія, коли одна жінка могла одночасно мати 

кількох чоловіків. Унаслідок бігамії перший шлюб вважався чинним і припиняв 

дію незаконного другого. Бігаміст не мав права на нове одруження. Після 

офіційного роз’єднання осіб, які перебували в незаконних шлюбах, не було 

скориговано питання співжиття людей у старій родині, якщо один з подружньої 

пари вже мав іншу, можливо, більш люблячу людину, а також належність дітей, 

народжених у недійсних сімейних поєднаннях. 

Неправомірні одруження були спричинені довготривалою відсутністю 

чоловіків у зв’язку зі службою в армії, зникненням, утечею або заробітками 

одного шлюбного партнера. Лише п’ятирічна відсутність шлюбного партнера 

давала привід для розлучення цивільним особам. Із 1812 р. шлюборозлучні 

умови для солдаток були обмежені семилітнім зникненням військового. Проте з 

1841 р. ніякі терміни відсутності чоловіка не бралися до уваги, позаяк лише 

довідка про смерть давала право на повторне заміжжя. Законодавством 1857 р. 

солдатка отримувала право на новий шлюб унаслідок п’ятирічного 

дезертирства та десятирічної відсутності солдата у зв’язку з перебуванням у 

полоні або безвісті зникненням.  

Недійсними були вінчання осіб, які укладали шлюби в четвертий раз. У 

церковно-статистичних джерелах чотиришлюбників не виявлено, щоправда 

особи одружені вчетверте викриті у матеріалах ego-документів, були 

поодинокими та передусім пов’язані з нелегальною подружньою плідністю. 

Протизаконними визнавали шлюби з порушенням вікового цензу: у другій 

половині XVIII ст. ‒ початку ХІХ ст. хлопці мали право одружуватися не 

раніше 15 років, а дівчата – 13 років, починаючи з 1830 р. ‒ чоловікам із 
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18 років і жінкам ‒ 16 років. За умов порушення вікової вимоги вінчані 

неповнолітні молоді негайно роз’єднувалися. Граничні вікові межі шлюбів для 

жінок обмежувалися 60-річчям і чоловіків ‒ 80-річчям. 

У підрозділі 3.5. «Родинні зв’язки та віросповідання наречених» 

проаналізовано недійсні сімейні союзи, які укладалися не лише поміж 

кровними родичами, але й духовними. Упродовж другої половини XVIII ‒ 

першої половини ХІХ ст. велика розлогість ступенів кровних і духовних 

зв’язків зазнала змін у вигляді скорочень, оскільки ускладнювався пошук 

шлюбних партнерів у невеликих поселеннях і звужувався шлюбний ринок. 

Випадки кровозмішення вважалися тяжким злочином і каралися відповідно до 

кримінального законодавства та ступенів родинних зв’язків. За поважних 

причин законними вважалися шлюби трьохрідних осіб, але за умов отримання 

від духовного начальства «благочинного» дозволу. Інколи фактично 

дозволялися шлюби від двох ступенів родинності. 

Ще однією умовою шлюбності була єдність віросповідання наречених. 

Дозволялися шлюби з чоловіками належними до парафіян інших 

християнських напрямів, але за умови запоруки не примушувати своїх дружин 

змінювати віру та народжених дітей виховувати як православних. У 

міжконфесійних шлюбах священники різних церков з’ясовували відсутність 

кровної та духовної спорідненості між нареченими. За матеріалами метричних 

книг і церковних обшуків Лівобережної України кінця XVIII ст. ‒ першої 

половини ХІХ ст. було виявлено лише два випадки із 3281 сімейної пари, у 

яких наречений був представником іншої християнської конфесії, а наречена ‒ 

православна. У той же час, завдяки відомостям сповідних розписів 40-х років 

ХІХ ст. православних церков Подільської ґубернії виявлено 31% 

двоконфесійних родин у складі представників римо-католицького та 

православного віросповідань. Але вже у 70-х роках ХІХ ст. кількість 

міжконфесійних сімей у названому регіоні скоротилася до 14%.  

Вінчання з іновірцями не дозволялися. На практиці у XVIII‒XIX ст. від 

наречених-нехристиян вимагали прийняття православ’я або отримання особою 

дозволу Синоду. Євреї, які переходили у православ’я у західних ґуберніях 

імперії, навіть мали певні привілеї. Особи, які зрікалися православної віри 

переслідувалися. Незаконними визнавалися матримоніальні союзи, у яких один 

шлюбний партнер перебував у чернечому, ієрейському або дияконському сані. 

Непросто було повторно вийти заміж і вдовам духовних осіб. 

У підрозділі 3.6. «Шлюборозлучні умови» проаналізовано вимоги, за яких 

було дозволено розлучення, та показано їхнє дотримання українським 

православним населенням. Обмеження шлюборозлучного процесу 

започатковано указами 1730 та 1767 рр., які забороняли священникам 

роз’єднувати подружні пари та видавати їм розлучні листи. Упродовж другої 

половини XVIII ‒ першої половини ХІХ ст. кількість шлюборозлучних умов 

скорочено до кількох пунктів. 

Приводом до розлучення було доведення факту перелюбу, вчиненого 

одним із представників подружньої пари. Головними доказами шлюбного 
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злочину визнавалися свідчення двох або трьох очевидців, наявність 

незаконнонароджених дітей, підтверджених метричними актами та даними про 

позашлюбні зв’язки. Приводом для розлучення могла бути втрата нареченою 

невинності до шлюбу та дошлюбна вагітність не від нареченого. У такому 

випадку чоловік повинен був подати позов до шести місяців від дати вінчання. 

Іншою підставою для розлучення могла бути трирічна «чоловіча 

недієздатність». Акт неспроможності чоловіка до статевого життя 

підтверджувався висновком Лікарської Управи. Подані заяви подібного змісту 

до суду були малочисельними, оскільки, напевно, таких чоловіків було не так 

вже й багато та далеко не всі дружини наважувалися розголошувати подробиці 

інтимного життя в судових установах. Безплідність жінки не розглядалася у 

якості підстави для розлучення. 

Особа могла розірвати подружній зв’язок, якщо один представник 

шлюбної пари був відсутній протягом п’яти років, утік або зник, не залишивши 

будь-яких відомостей про себе. З 1741 р. полоненим, яких було взято трофеєм 

під час війн, дозволялося на добровільних засадах брати шлюб із кріпосними, 

набуваючи такого ж соціального статусу, але за відсутності живих дружин або 

чоловіків за минулим місцем проживання. Іншим законним приводом для 

розірвання шлюбу було відбування покарання шлюбним партнером за скоєний 

злочин (заслання, поселення та інші випадки). Церковно-статистична 

документація вказує на фіксовані одиничні випадки осіб, які скористалися 

своїми шлюборозлучними правами. 

Спонукальним чинником жіноцтва до розлучення можна вважати 

насильницькі дії чоловіків щодо своїх дружин. Через застосування фізичної 

сили чоловіками щодо членів родини розлучитися у другій половині XVIII ‒ 

першій половині ХІХ ст., на відміну від попереднього часу було практично 

неможливо, оскільки православно-етичні норми та цивільне законодавство 

покладало на дружин обов’язки всілякої покори чоловікові. Спроби захистити 

жінку від родинного насилля фіксуються лише у середині ХІХ ст. Чоловіки 

притягалися до кримінальної відповідальності та церковного покаяння, однак 

про розлучення мова не йшла. 

Четвертий розділ «Шлюбні відносини українського сільського 

соціуму» складається з п’яти розділів, у яких на основі методик вивчення 

локальної соціальної історії та мікроісторії, досліджено шлюби українського 

сільського населення на прикладі парафіяльної громади с. Миколаївка 

Роменського повіту Полтавської ґубернії. У підрозділі 4.1. «Шлюбна локація» 

простежено історію створення родин різних шлюбно-локаційних типів і 

з’ясовано те, що переважали патрилокальні, набагато рідше зустрічалися 

матрилокальні та родини проміжного локаційних типів. Переміщень зазнали 

наречені різних соціальних прошарків. Шлюбна локація могла змінюватися 

впродовж росту родини та пов’язана передусім із демографічними, соціально-

економічними та родинними процесами.  

У переважній більшості сімей чоловіки були старшими за дружин із 

різницею від одного до 23 років. Упродовж перших років спільного життя у 
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родинах народжувалися діти, а міждитячий інтервал становив 2‒5 років. 

Родину Сисоя Стефанова Бартоша з с. Процівка вивчено в розрізі зміни трьох 

поколінь за 110 років. З’ясовано те, що Сисой Бартош був принаймні двічі 

одружений, на відміну від батька, який мав три шлюби. У першому сімейному 

союзі прижив четверо дітей, а другому ‒ нових народжень не зареєстровано. 

У підрозділі 4.2. «Матримоніальна когорта» виокремлено відмінності 

наречених с. Миколаївка та проведено історико-порівняльний аналіз 

аналогічних історико-демографічних показників вінчаних осіб с. Вовківці. 

Шлюбно-придатне маскулінне населення виокремлювалося у корінних 

мешканців сільської громади та мігрантів. Усі жінки-наречені (100%) були 

місцевого походження. Кількість одружень за десятиліття та століття загалом 

зростала відповідно до збільшення числа мешканців населених пунктів, але зі 

щорічними коливаннями. Найбільший шлюбний спалах в с. Миколаївка 

спостерігаємо у 1800‒1810 рр. – 190 вінчань, а потім відбувався спад, що 

пояснюється змінами в статевовіковій структурі населення, зростанням 

чисельності людності та шлюбно-придатної фемінної частини суспільства 

зокрема, передусім жінок середнього віку, які вперше укладали сімейний союз. 

Детальний аналіз порічної чисельності шлюбів у с. Миколаївка та с. Вовківці 

підтверджує високосні коливання від значних до менших чисел, які аж ніяк не 

залежали від забобонної тези про те, що у кожний четвертий рік не бажано 

одружуватися. 

Половина чоловіків-наречених, зафіксованих у миколаївській 

церковнопарафіяльній документації, були місцевими жителями – 49,2%, та 

дещо поступалися мігрантам – 50,8%. Найбільший попит на миколаївських 

дівчат-наречених спостерігався у 1800‒1810 рр., адже лише 40,4% женихів були 

автохтонного походження. У Вовківцях 70,9% чоловіків-наречених можна 

вважати корінними, а відповідно – 29,1% становили чоловіки з інших 

населених пунктів. Чим більша залюдненість населеного пункту тим ширше 

внутрішній матримоніально-сільський ринок, адже родинно-духовні зв’язки 

були ще не надто тісними та шлюбне поле дозволяло обирати значну кількість 

наречених серед «своїх», тобто односельців.  

Матеріали сповідних розписів 1749 та 1847 рр. дозволили виявити явище 

зростання кровної спорідненості у с. Миколаївка: 22 прізвища очільників 

домових спільнот повторювалися від двох до вісімнадцяти разів. Лідерами були 

Палажченки. Носії цих антропонімів переважали у 18 домогосподарствах 

(17,7%). Шість родин разом склали 53 двори, а це 52,0% від усіх козацьких 

домових спільнот. Тільки 9 (8,8%) голів домових спільнот носили осібні 

прізвища, зустрічалися поодиноко. Наявність очільників-носіїв однакових 

прізвищ вказувала на збільшення числа родичів у колі представлених сімей. 

Вони, як близько-кровні особи, за християнськими матримоніальними 

вимогами не могли утворювати один з одним сімейний союз. До того ж, 

напевно, зростала духовна спорідненість між ними. Все це звужувало 

внутрішній шлюбний ринок і викликало необхідність імпорту «женихов». 
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У підрозділі 4.3. «Шлюбний ринок: особливості формування» 

проаналізовано особливості функціонування шлюбного ринку миколаївської 

парафіяльної спільноти. За методикою Л. Анрі та А. Блюма визначено 

територіальне походження жінок і чоловіків-наречених. Досліджено 551 (100%) 

подружню пару за 1800‒1841 та 1854‒1858 рр. Чоловіки, які одружилися на 

миколаївських жінках, походили з 54 (100%) населених пунктів: міста 

становили 5,6% та села 50,0%, до яких можна додати «деревни» 5,6%, також 

хутори – 37,0%.  

Найбільш тісні шлюбно-ринкові відносини миколаївських жінок були з 

мешканцями (17,1%) трьох сіл – Житне, Калинівка та Погреби. Від них пішки 

можна було дійти до миколаївської громади за 40‒60 хв. Google Maps 

дозволила визначити часову та просторову досяжність між с. Миколаївка та 34 

(63,0%) населеними пунктами. Територіально нез’ясованими залишилися 

декілька сіл і більшість хуторів. Поодинокі випадки чоловіків-мігрантів були з 

далеких населених пунктів ‒ це п’ятеро (0,7%). Відстань між населеними 

пунктами цих наречених коливалася від 100 км і більше, тобто 31‒72 години 

пішого ходу. На далекі відстані переміщувалися більш соціально-мобільні 

верстви населення. Це передусім дворяни, які шукали «собі рівню», тобто осіб 

зі «свого» соціального кола. Такі особливості шлюбних відносин с. Миколаївка 

визначалися доволі вигідним економ-географічним положенням, соціально-

економічними умовами та соціокультурними традиціями. 

Середньовіковий показник жінок-першошлюбниць с. Миколаївка 

становив 21,5 роки, а молодиків ‒ 24,5 роки. Із-поміж усіх подружніх пар 

переважали матримоніальні союзи, утворені між першошлюбниками обох 

статей – 78,0%. Майже на рівних позиціях були подружжя поєднані між 

удівцем і незаміжньою – 9,8% та овдовілими особами (удівець+удова) – 9,5%. 

Високий показник шлюбів у першому випадку показує очевидне переважання 

дівчат у віці перманентного целібату (15‒24 років) на противагу молодикам. У 

другому прикладі особи обох статей знаходилися в однаковому маргінальному 

статусі ‒ овдовіння, тому утворення повторного шлюбу було взаємовигідним 

кроком. Незначна частина вдовиць влаштувала своє сімейне життя з 

неодруженим чоловіком – 2,7%. 

У підрозділі 4.4. «Станові відмінності наречених» проаналізовано 

особливості шлюбно-станової реєстрації подружніх пар, зафіксованих у 

парафіяльній документації. Миколаївською сповідальною документацією 

1749 р. продемонстровано розмежування громади кількістю 908 мешканців 

лише на три прошарки з-поміж названих: духовенства ‒ 1,9%, військових 

(козаків) ‒ 69,5%, і посполитих ‒ 28,6%. Натомість соціальна конструкція 

людності за сповідними розписами 1847 р. (1266 осіб) представлена ширшим 

колом соціальних прошарків: духовних осіб – 0,9%, військових (офіцерські 

сім’ї) – 0,6%, відставних солдат – 1,9%, статських – 2,8%, різночинців – 1,0%, 

козаків – 62,3%, міщан – 0,2%, та власницьких селян – 30,3%.  

У церковно-обшукових і метричній книгах за майже півстолітню історію 

реєстратори шлюбного стану вказали належність до таких верств населення як 
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козаків, селян, солдат, дворян, духовенства та різночинців (різного рангу 

чиновників). Із-поміж чоловіків-мігрантів, які обрали собі за дружин 

миколаївських жінок, додався ще соціальний стан міщан. Матеріали церковних 

обшуків і метричних книг також демонстрували окремі приклади еволюції 

дворянського стану. 

У підрозділі 4.5. «Шлюбно-станова мобільність» проаналізовано один із 

шляхів соціальної мобільності – шлюбно-станову рухливість, яка відбувалася в 

результаті укладання сімейних союзів в окресленому населеному пункті та 

внаслідок якої відбувалися зміни станової належності одного представника з 

подружжя. У становому співвідношенні з загального числа сімейних союзів 

(551) переважали шлюби укладені між представниками «своїх» соціальних 

верств – 88,7%. Із-поміж них більшість складали матримоніальні союзи, які 

були утворенні за участі козака та козачки (к+к) ‒ 59,3%. Удвічі поступалися 

селянські родини (с+с) – 28,7% та малочисельними були міждворянські 

подружні пари – 0,7%. Така розбіжність між представниками названих станів 

обумовлена передусім кількісною перевагою козацької верстви над селянською 

та тим більше дворянською в загальному становому співвідношенні сільської 

громади. 

Випадки різностанових варіацій шлюбної когорти були нечисленими 

(11,3%). Із-поміж них виокремилися шлюби з майже однаковими частинами: 

козака з селянкою (к+с) ‒ 2,4%, або ж подібно ‒ селян із козачками (с+к) – 

2,5%. Поступалися матримоніальні союзи солдата з козачкою (солд+к) – 1,2%, 

та козака з дворянкою (к+дв) – 1,0%. Інші варіації шлюбно-станового 

співвідношення менші одного відсотка. Поодинокі випадки окремих 

міжстанових матримоніальних комбінацій пояснювалися малочисельністю 

представників солдатства, духовенства, міщанства, різночинства у загальній 

соціальній структурі миколаївської громади, а також їхнім небажанням 

одружуватися з людьми біднішими статками та з непривілейованих верств.  

Особливо рухливими у міжстаново-матримоніальному аспекті виявилися 

представники духовних родин, які уклали сімейні союзи з представниками 

п’яти соціальних категорій: козаками, солдатами, різночинцями, міщанами та 

дворянством. Не виявлено жодного випадку шлюбного поєднання з селянами. 

Представники козацтва поєднувалися сімейними союзами так само з п’ятьма 

іншими соціальними категоріями: найбільше селянами, рідше з солдатством, 

дворянством, духовенством, міщанством. Особи «військового звання» 

одружувалися з козаками, селянами, зовсім поодиноко з різночинцями та 

особами парафіяльного кліру. Немає жодного випадку поєднання шлюбом 

солдат із міщанами та дворянами. Соціально-матримоніальні переміщення 

дворянства обмежувалися так само чотирма прошарками: козаками, 

різночинцями, духовними особами та міщанами.  

Найменш соціально активними у шлюбному міжстановому русі 

виявилися представники селянства, різночинства та міщанства. Різночинці 

укладали шлюби з представниками переважно привілейованих верств 

населення: особами духовного прошарку, дворянства та одного випадку з 
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солдатства. Подібний вибір матримоніального партнера спостерігаємо у людей 

міщанської верстви. Таку міжстанову вибірковість різночинців і міщан можна 

пояснити незначною їхньою чисельністю у складі людності, а також 

припустимо дещо завищеними соціальними та майновими вимогами до 

майбутнього шлюбного партнера. Особи селянського походження сімейно 

поєднувалися тільки з людьми козацького походження, зовсім зрідка з 

солдатками. Це демонструвало певну закритість цього соціального прошарку 

людності, особливо поміщицьких селян. 

П’ятий розділ «Статевовікові та сезонні особливості шлюбності 

населення Лівобережної України» складається з п’яти підрозділів, у яких 

дослідження проведено за матеріалами метричних книг і церковних обшуків. У 

підрозділі 5.1. «Першошлюбність: вікові особливості молодих» обраховано та 

проаналізовано загальні показники середнього віку наречених та окремо 

першовінчаних осіб за методикою Дж. Гаджнала. За матеріалами метричних 

книг 1783‒1820 та 1838‒1856 рр. проаналізовано 1909 сімейних пар. Результати 

за церковно-обшуковою документацією 1836‒1860 рр. репрезентовано 

виходячи з даних 1372 сімейних союзів. Кількість чоловіків-першошлюбників 

за матеріалами метричних книг 1783‒1800 рр. становила 82,0%, 1801‒1820 рр. – 

84,6%, 1838‒1856 рр. – 74,9%. Відповідні дані незаміжніх жінок, які вперше 

вінчалися, коливалися в межах 87,5% / 87,2% / 85,8%. За матеріалами 

церковних обшуків 1836‒1860 рр. частка чоловіків-першошлюбників становила 

77,8%, натомість жіноцтво цього статусу переважало – 86,1%. 

Отримані дані за матеріалами метричних книг 1783‒1800 рр. для 

чоловіків і жінок (22,1 і 19,4 роки), які вперше взяли шлюб, порівняно нижчі з 

аналогічними даними за відомостями сповідних розписів 1775 р. сільського 

соціуму Полтавського полку (25,3 і 22,9 роки), обрахованими за формулою 

Л. Анрі та Л. Блюма. Досліджені маскулінно-фемінні показники (23,2 і 

18,2 роки) за метриками правобережного реґіону демонструють дещо нижчі 

вікові дані жінок-першошлюбниць у зіставленні з лівобережними. Вікове 

значення першошлюбності наречених, визначене за сповідальною 

документацією, вірогідно, неточне внаслідок недосконалості ведення записів 

віку у цих церковних книгах. Метричні ж книги, на нашу думку, відображають 

більш реальні вікові дані наречених. Наймолодшими були 16-річні чоловіки та 

14-річні жінки, проте з-поміж показників правобережних метрик виявлено 

значне число дівчат 13 років. 

На початку ХІХ ст. середній вік першовінчаних чоловіків і жінок 

відповідно обраховано у 21,7 і 19,5 роки. Матеріали метрик і церковних 

обшуків 1836‒1860 рр. продемонстрували незначну вікову розбіжність 

подібних показників (до півроку), що свідчить про більш масові тенденції 

першошлюбності маскулінних – 23,8 і 23,4 роки, та фемінних значень – 21,9 і 

21,5 роки. Зі збільшенням чоловічого матримоніального віку до 18 років та 

жіночого до 16 років у 1830 р. помітно зростає середній вік наречених, які 

вперше брали шлюб 1836‒1860 рр. Виявлені середньовікові показники 

першовінчаних наречених обох статей нижчі за аналогічні західноєвропейські, 
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вищі за азіатські, але схожі з даними народів, які мешкають на сході від лінії 

розмежування європейського типу – росіян, угорців, поляків тощо.  

У підрозділі 5.2. «Ранньовікові шлюби» проаналізовано показники віку 

першовінчаних осіб обох статей в однолітніх і п’ятирічних групах на предмет 

поширення ранньовікових сімейних союзів у першій половині ХІХ ст. Старшою 

фемінно-віковою групою виявлено 45‒49 років. Цим віком закінчувався 

фертильний вік і для незаміжніх жінок 50-річного віку перше заміжжя ставало 

малоймовірним і неперспективним. Починаючи з цього віку, за чверть століття 

не виявлено жодного матримоніального союзу, коли б жінка вперше виходила 

заміж. Подібною маскулінною групою можна вважати 55‒59 років, коли в цих 

вікових межах закінчувалася дорослість і людська продуктивність. 

Найстаршими чоловіками-першошлюбниками були відставні або рядові 

солдати. Початковою віковою групою в статевому співвідношенні стала група 

15‒19 років. Більшість представників обох статей одружувалися загалом після 

20 років: таких жінок було 70,0%, а чоловіків – значно більше – 87,3%. 

Лідерами у статевовіковому розподілі шлюбності були жінки та чоловіки 

вікової групи 20‒24 років. Фемінно-весільний спалах фіксується лише з 20-

річного віку. 

Майже 1/3 (30%) дівчат укладали шлюби досить рано, позаяк родинна 

соціалізація, суспільні настрої, традиції соціуму, а також більш раннє статеве 

дозрівання дівчат у порівнянні з хлопцями, стимулювали та водночас 

демонстрували готовність до раннього заміжжя. Маскулінна частка (12,7%) 

вікової групи 15‒19 років майже втричі менше за жіночу. Хлопців 

ранньошлюбного віку в більшості можна вважати інфантильними, тобто 

психологічно недостатньо соціально зрілими, неготовими взяти на себе 

відповідальність, з низьким рівнем поведінкових мотивацій. Фемінно-

маскулінні вікові розбіжності наймолодших осіб дають підстави стверджувати 

про те, що хлопці ставали, вочевидь, соціально та фізіологічно адаптованими в 

шлюбному сенсі щонайменше на 2 роки пізніше за дівчат. 

У підрозділі 5.3. «Повторні одруження у вікових показниках шлюбних 

партнерів» проаналізовано вікові особливості наречених обох статей, які 

повторно брали шлюб, за матеріалами метричних книг і церковних обшуків 

указаного періоду. Дослідження загалом ґрунтується на вивченні вікових даних 

метричних матеріалів – 377 чоловіків і 252 жінок, які брали шлюб повторно, та 

церковно-обшукових документів – 305 / 191 осіб обох статей. За матеріалами 

метрик у межах трьох визначених часових відрізків 1783‒1800, 1801‒1820 та 

1838‒1856 рр. повторні шлюби становили 19,8% / 18,8% / 28,1% від загальної 

кількості сімейних союзів, церковних обшуків 30‒50-х років ХІХ ст. ‒ 26,5%. 

Названі показники демонструють зростання шлюбної активності овдовілих осіб 

у середині ХІХ ст. порівняно з кінцем XVIII ‒ початком ХІХ ст. Вочевидь, така 

ситуація була пов’язана з економічними та демографічними чинниками, 

передусім зростанням добробуту українського населення, зменшенням 

смертності та збільшенням загальної тривалості життя людей.  
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У трьох досліджуваних часових відрізках кількість чоловіків, які брали 

шлюб повторно, коливалася від 18,0%, 15,4% до 25,1%. Аналогічну картину 

зростання чисельності жінок, які брали шлюб повторно, спостерігаємо з такою 

динамікою: 12,5%, 12,8% та 14,2%. Відсоток овдовілих жінок збільшився лише 

на 1‒2% на відміну від маскулінної частки, яка підвищилася з відривом майже у 

10%, позаяк чоловіки недовго затримувалися у неодруженому статусі, іноді не 

дотримувалися піврічного жалобного терміну та доволі швидко утворювали 

нові сімейні союзи. 

Середній вік чоловіків, які повторно одружилися, за період 1783‒1800 рр. 

становив 35,9 роки, за 1801‒1820 рр. ‒ 33,3 роки, за 1838‒1856 рр. – 36,4 роки. 

Порівнюючи метричні показники з аналогічними значеннями, визначеними за 

матеріалами церковних обшуків 1836‒1860 рр., відзначаємо майже тотожні дані 

‒ 36,7 роки. Різниця маскулінних показників за обома реєстрами мінімальна ‒ 

0,3 роки. Вікові показники жінок у повторних шлюбах становили 31,7 / 30,0 / 

33,8 роки, а за церковними обшуками ‒ 32,6 роки. Різниця вікових даних 

жіноцтва середини ХІХ ст. за двома реєстрами становила 1,2 роки. Чоловіки 

виявили вищу шлюбну активність в повторних одруженнях. Чим менша 

кількість повторно вінчаних овдовілих осіб за окремі роки, а вони старіші за 

віком, тим вищий річний середньовіковий показник повторних шлюбів. 

У підрозділі 5.4. «Статевовікові особливості повторно вінчаних осіб» 

проведено статевовіковий аналіз показників повторно вінчаних осіб у 

п’ятирічних вікових групах. У аналізованих джерелах порушень нареченими 

кінцевої межі дозволеного шлюбного віку не виявлено. Наймолодшими 

нареченими обох статей, які наново брали шлюб, були 20-річні. Найстарші 

вдівці входили у вікову категорію 65‒69-річних, оскільки самим поважним у 

віці був наречений 67 років. Особливістю новоутворених родин старовікових 

удівців було те, що їхні дружини були молодші з різницею від 18 до 25 років і 

не перетнули межу 50-річного, позарепродуктивного віку. Утворення 

різновікових матримоніальних союзів можна пояснити нестачею вільних для 

одруження чоловіків тотожних або суміжних вікових груп, тому жінкам, які 

прагнули заміжжя та продовження роду, доводилося задовольнятися шлюбами 

з літніми чоловіками. 

Найстарший фемінний вік обмежувався категорією 50‒54 років, оскільки 

з особливим 50-річним позагенеративним віком жінки втрачали здатність 

народжувати дітей і, на думку окремих дослідників ранньомодерного часу, 

починалася жіноча старість. Жінок-повторношлюбниць (26,2%) більше вийшло 

заміж у віці 25‒29 років у порівнянні з чоловіками цього сімейного статусу 

(18,7%) та 30‒34 років ‒ 25,1% проти 19,3%. Опинившись у статусі вдівства, 

молоді жінки репродуктивного віку поспішали утворити новий сімейний союз 

передусім із метою дітонародження. Маскулінну меншість можна пояснити 

можливим недообліком, адже значна частина чоловіків обирала собі нових 

дружин із інших населених пунктів і там вінчалася. Недаремно такі повторні 

шлюби називають втраченими.  
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У наступних вікових групах 35‒39 років і старше ситуація змінилася на 

користь маскулінності. Така матримоніальна активність чоловіків на відміну 

від жінок була пов’язана з високою смертністю пізньопологових жінок. 

Овдовілі, ще продуктивного віку чоловіки, поспішали позбутися самотності, 

адже діти від попереднього шлюбу та хатня домашня робота вимагали жіночого 

догляду, нового одруження та можливого народження дітей від інших дружин. 

Лише у віковій категорії обох статей 40‒44 років, чоловічі показники (13,8%) з 

різницею в 0,3% були майже тотожними з жіночими даними (14,1%).  

У підрозділі 5.5. «Сезонна динаміка матримоніальних союзів» 

проаналізовано особливості першої та повторної шлюбності за порами року та 

місяцями. За матеріалами церковних обшуків населення Лівобережжя України, 

які разом склали дані за чверть століття – з 1836 до 1860 р., досліджено 

1372 сімейних союзи. У чотирьох місяцях (червні, липні, серпні, вересні) з 

незначною різницею переважали повторні шлюби. В усіх інших – більшість 

сімейних союзів представлені подружніми парами, які уклали шлюб уперше. Це 

обумовлено кількісною перевагою більше ніж утричі першошлюбників – 

73,5%, у порівнянні з повторношлюбниками – 26,5%. У сезонності місяців 

першовінчаних наречених популярними були січень – 25,4%, жовтень – 13,7%, 

листопад – 11,1%, лютий – 9,4%, травень – 7,7% та квітень – 4,3%. 

Малочисельними такі сімейні союзи були в червні – 0,7%, липні – 0,6%, вересні 

– 0,5%. У трьох місяцях узагалі першошлюбників не виявлено – березні, серпні 

та грудні. 

Показники повторної шлюбності демонструють схожу картину. 

Найбільше число таких матримоніальних союзів було зареєстровано у січні –

6,1%, жовтні – 5,3%, квітні та листопаді майже однаково ‒ по 2,8%, лютому – 

2,2%. Лише літні місяці, червень – 1,0%, липень ‒ 1,1%, серпень – 0,2%, та 

осінній вересень – 1,0%, демонстрували незначну кількісну перевагу в 

порівнянні з першими шлюбами. Лідером у шлюбності була зима (43,1%) із 

січневим «весільним спалахом». Поступалася осінь (34,3%) із більшістю 

жовтневих вінчань. Весняні місяці малочисельні в кількісних показниках 

шлюбності ‒ 19,0%. Зовсім несвятковим було літо ‒ 3,6%, у якому переважали 

повторні вінчання. Сезонна динаміка шлюбів залежала від православного 

вінчального календаря, періоду «м’ясоїда», сезонних польових робіт, 

неврожайних років та інших обставин. 

Шостий розділ «Відхилення від стандартної моделі шлюбу та девіації» 
складається з чотирьох підрозділів, у яких звернуто увагу на девіантні прояви 

поведінки українського населення та насамперед жінки. У підрозділі 6.1. 

«“Божа вдова” як релігійна модель ідеальної поведінки самотньої жінки» 

розкрито суспільно-дуалістичне ставлення до вдів: заступницьке християнське 

та упереджене народне. Більшість жінок, які втратили чоловіків, знову 

опинялися у стані «наречених» та перебували у пошуку нового шлюбного 

партнера. Складні життєві обставини, стан морального неспокою та страх у 

різних його проявах мотивували інших знайти заспокоєння в релігії, шукати 

захисту Всевишнього.  
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Ідеальною «Божою вдовою» вважалася жінка, яка залишилася після 

смерті чоловіка зовсім одна, без дітей і внуків, була старшою за 60 років, 

покладалася тільки на Господа, позаяк стояла осторонь від практичної 

домашньої роботи, та весь свій вільний час присвячувала молитві й 

благочестивим подвигам. Мирські відлюдниці становили чи не найактивнішу 

частину релігійних громад, виконували багато доручень, опікувалися 

доброчинністю при церквах тощо. Наблизитися до статусу «Божої вдови» 

могли й інші молодші за шістдесят років особи, які проживали зі своїми 

сім’ями, однак суворо дотримувалися норм християнського віровчення та 

релігійних практик: постів, сповіді, причастя, надання милостині та 

відвідування богослужінь.  

У підрозділі 6.2. «Історико-демографічний портрет черниць» порушено 

одвічне питання щодо мотивів жіночого самозречення мирського життя та 

відмови виконання головної фемінної функції – материнства. На прикладі 

монахинь дівочого Ладинського Свято-Покровського монастиря за відомостями 

1771 р. проаналізовано 43 жінки. Майже всі черниці вказали на свою 

українську етнічну належність, лише одна – на російську. Найбільше було 

таких осіб, що походили «з козацького роду» ‒ 54%, 29% відносилися до 

посполитих, 10% названі «роду обивательского», 5% – міщанського, 2% – 

духовного. Станову належність двох черниць не з’ясовано. Із 42 штатних 

монастирських жінок 74% за свого мирського життя були незаміжніми 

(«холостими»), ще 26% ‒ вдовами. Більшість (76%) становили жінки 

працездатного віку. Із-поміж них 41% осіб (14 незаміжніх і 3 вдови) перебували 

у продуктивному віці (від 15 до 49 років) вповні могли мати сім’ю та 

народжувати дітей. Загалом 41% незаміжніх жінок можна вважати старими 

дівами, оскільки вони фігурували старшими 50 років і ніколи не були та не 

могли бути, відповідно до свого статусу, заміжніми. 

Прийняттю «в мантію» жінок передувало клопотання до духовної 

консисторії про бажання «духовного усамітнення», у якому вказувалося на 

територіальне і соціальне походження, особливості родинного життя, вік, стан 

здоров’я, відсутність боргових зобов’язань, несудимість, шлюбний статус. На 

завершення справи про набуття чернечого сану відбувався обряд постригу. 

Найбільша часова різниця між приходом у монастир, тобто від послушниці до 

прийняття «в мантію» становила 17‒18 років, а найменша ‒ в кілька місяців або 

ж до року.  

Впливовим чинником на прийняття рішення жінками про зречення 

мирського життя був слабкий стан здоров’я. Навіжених, агресивних людей, 

колодниць, чаклунок, жінок-дворянок за жорстоке поводження зі своїми 

селянами, малолітніх осіб (до 17 років) за учинення пожежі або вбивства, 

юродивих, які просили милостиню, відправляли до монастирів примусово. До 

зони ризику релігійної маргіналізації потрапляли багатодітні та монобатьківські 

родини, які через фінансову неспроможність утримання дітей віддавали їх у 

монастирське навчання. Деякі опікуни позбавлялися неугодних їм родичів, 

передусім осиротілих.  
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У підрозділі 6.3. «Пияцтво та його руйнівний вплив на поведінкові 

стратегії» проаналізовано маловивчену в українській історіографії проблему 

шинкарства та вживання спиртних напоїв людьми ранньомодерного часу, як 

чинників девіантних проявів. З одного боку корчми були своєрідними 

розважальними центрами певних територіальних громад і несли необхідну 

«порцію» позитиву та спілкування. З іншого – породжували перебільшене, 

іноді неконтрольоване споживання продуктів винокуріння та породжували 

нестандартну поведінку. 

Відмінно від сільської місцевості полкові міста Гетьманщини позначалися 

значно більшою чисельністю корчемних хат. Займатися ґуральництвом було 

престижно. Цим правом довгий час користувалися шляхетство, козацтво, а 

також біле і чорне духовенство. Проте у 50‒60-х роках XVIII ст. було 

заборонено курити вино міщанам, розкольникам, селянам, духовним особам, 

різночинцям тощо. 

У «вільних» будинках ширилися лайки, пияцтво, злодійство, блуд, азартні 

ігри, закладання речей, суперечки та бійки. Ще з 1737 р. прагнули регулювати 

діяльність шинків, обмежуючи час продажу спиртних напоїв і 

підпорядковуючи корчемні справи поліції. Поширеність спиртних напоїв та їх 

відносно вільний продаж призводили до випадків частого їхнього вжитку 

дорослими людьми та навіть дітьми, що іноді мало негативні наслідки та 

породжувало девіантні поведінкові стратегії.  

У підрозділі 6.4. «Прояви девіантності шлюбної поведінки та статеві 

перверсії» проаналізовано жіночу розпусту, чаклунство та окремі відхилення 

від норми сексуальної поведінки, які були притаманні особам протилежної 

статі – чоловікам. Самотні жінки вважалися найбільш схильними до 

протиправних, аморальних, нестандартних дій. Фемінна міра покарання за 

розпутну поведінку змінювалася впродовж XVIII ст., однак особливо суворо 

розправлялися за шлюбну зраду з заміжніми жінками. Якщо деякі жінки 

вдавалися до блуду через збіг обставин або впливові чинники, то для інших це 

був промисел. Окрім покарання церковного та світського, блуд тягнув за собою 

і репутаційні втрати. Жінки та й чоловіки могли наражатися на різні венеричні 

хвороби, передусім «французьку хворобу» (сифіліс). Тяжким кримінальним 

злочином для представників чоловічої статі вважалися одноосібні або групові 

ґвалтування жінок. Зрідка зустрічалися «крайні» для тих часів чоловічі пороки: 

содомія, зоофілія, педофілія тощо.  

Іншим проявом нестандартної поведінки, в першу чергу жіночої, за 

християнським віровченням, мабуть, найбільше пов’язаним із Нечистим, було 

чаклунство. Заборонялися брехливі передбачення, чародійство та обман, які 

ґрунтувалися на забобонах. Парафіяльні священники повинні були відвертати 

вірян від марновірних обрядів, а місцева поліція не допускати подібних 

проявів. Бувало так, що до магічних практик жінки вдавалися задля 

прискорення першого або ж повторного заміжжя. Загалом на українських 

землях за чаклунство карали по різному: стратою, побиттям або накладанням 

публічної єпитимії. 
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У висновках сформульовані загальні підсумки дослідження та викладені 

основні положення дисертаційної роботи. 

1. Проведене дослідження продемонструвало недостатню вивченість і 

практичну невичерпність пізнання проблем сім’ї та шлюбних відносин 

українського населення XVIII‒ХІХ ст. у мультикультурному розрізі, 

взаємозв’язку комплексності, системності, міждисциплінарності та 

використанні новітніх методологічних підходів. Ґрунтовний аналіз 

історіографічного доробку попередників дає нам змогу констатувати 

фрагментарність досліджень з історії шлюбно-сімейної сфери православного 

населення Лівобережної України другої половини XVIII – першої половини 

ХІХ ст., наявність численних лакун, помилок і викривлень, відсутність на 

сьогодні узагальнюючої праці з порушеної проблеми. 

2. Використання відповідних теоретичних напрацювань, інноваційних і 

спеціальних (зокрема ‒ й історико-демографічних) методик дозволили авторці 

розширити вже існуючі знання та відкрити нові потаємні сторони життя 

простолюду в контексті непростих матримоніальних відносин. Висвітлення 

вищеназваної проблеми відбувалося у поєднанні україноцентричного, 

цивілізаційного, мультикультурного підходів, макроісторичного та 

мікроісторичного рівнів пізнання минулого, випробовування методів 

дослідження окремих допоміжних дисциплін історичної антропології. Звичайно 

дослідження акцентовано на етноцентризмі, насамперед українських земель 

Лівобережної України, проте реконструкція шлюбно-родинних відносин із 

вивченням ментальних настанов, релігійності, історико-демографічних 

особливостей, соціально-економічних аспектів не була можливою без 

компаративного аналізу та уписування у більш ширший загальноєвропейський 

контекст. Опанування розлогої джерельної бази продемонструвало наявність 

достатнього інформаційного потенціалу, варіативність застосованих 

дослідницьких методів і глибоку зануреність у багатогранну сферу 

життєдіяльності людей тієї епохи. У дослідженні вивчено писемні акти 

урядово-адміністративного, процесуально-юридичного та канцелярського 

напрямів офіційно-службової документації. 

3. Головним документом-допуском на шлюб були церковні обшуки. У 

підтвердження непорушності чинних вимог до майбутнього вінчання 

нареченими, представники парафіяльного кліру затребували дозвільні листи-

свідоцтва. Законність проведеного таїнства шлюбу доводили метричні книги та 

церковні обшуки. Форми записів шлюбно-підтверджувальної церковної 

документації, відповідно до політики уніфікації українського діловодства у 

загальноімперський простір ділових паперів, змінювалися впродовж другої 

половини XVIII ‒ першої половини ХІХ ст. Досконаліших форм церковно-

облікова документація набула вже у 30-х роках ХІХ ст. Подібні трансформації 

пояснюються заснуванням у цей час мережі ґубернських статистичних 

комітетів, до яких місцеве церковне начальство подавало щорічні зведені 

відомості з церковних актів, із відображенням змін показників головних 

демографічних процесів людності.  
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4. Таїнство шлюбу було моральним імперативом і реальною життєвою 

необхідністю, унаслідок якого утворювалася сім’я, тобто первинний колектив 

соціуму, члени якого були поєднані взаємними почуттями, моральними та 

матеріальними обов’язками. Обряду вінчання передувала процедура 

дошлюбного розслідування життя наречених на предмет дотримання 

визначених християнським ученням і цивільним законодавством 

матримоніальних вимог. Обов’язковими були добровільність волевиявлення 

молодих і наявність батьківсько-опікунської згоди. 

5. Православні парафіяльні громади були своєрідними осередками 

контролю за шлюбною мобільністю українського населення, адже православні 

наречені та ті, які належали до різних християнських конфесій, повинні були 

вінчатися у храмах рідних парафій, передусім тих, мирянкою яких була 

наречена. Лише за умов надання додаткових документів-дозволів допускалися 

вінчання в церквах нерідних нареченим православних громад. Реєстраційні 

записи у церковній документації певним чином закріплювали, позначали 

прописку з указаним місцем постійного проживання людини. У разі переїзду 

новоприбулих осіб записували у парафіяльній документації нових громад під 

час дотримання обрядів сповіді та євхаристії. Посилення контролю держави за 

міграціями населення породжувало інші проблеми: фальшування листів-

дозволів на переміщення осіб та появу асоціальних, маргінальних елементів. 

6. Неупорядкована шлюбна мобільність і незаконні одруження були 

спричинені обмеженням шлюборозлучних прав, неконтрольованим рухом 

населення, несформованістю дієвого інституту паспортного контролю, 

довготривалою відсутністю одного шлюбного партнера, фальшуванням 

документів, наданням неправдивих відомостей свідками, порушенням 

процедури вінчання наречених, яка відбувалася не в рідних для них парафіях, 

тощо. Недійсними визначено шлюбні поєднання осіб: укладені шляхом 

насильства або божевілля одного або обох наречених; нерозлучених, але наново 

незаконно одружених (бігамістів); розлучених, які не мали дозволу на нове 

вінчання; повінчаних вчетверте; за участі неповнолітніх або літніх жінок, 

чоловіків, які вийшли за межі допустимого шлюбного віку; близьких кровних 

або духовних родичів у заборонених церковними правилами ступенях; 

чернечого, повторно шлюбних ієрейського або дияконського сану; 

православного віросповідання з нехристиянами. 

7. Упродовж другої половини XVIII ‒ першої половини ХІХ ст. кількість 

законних підстав для розлучення скоротилося від двадцяти шести до декількох 

пунктів. Найпоширенішою шлюборозлучною умовою був перелюб. 

Винятковими були шлюборозлучні справи за умов безвісної відсутності або 

відбування покарання за скоєний злочин у місцях позбавлення волі одного з 

матримоніальних партнерів. У першій половині ХІХ ст. виокремлювалися 

випадки захисту жінки від чоловічого насилля, проте такі дії не вважалися 

приводом до припинення дії шлюбу. В умовах панування патріархально-

патерналістського суспільства жінка у правовому полі матримоніальних 

відносин була фактично беззахисною. 
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8. Проведене на квантитативних показниках шлюбної когорти 

с. Миколаївка Роменського повіту Полтавської ґубернії дослідження дозволило 

визначити спільні для Лівобережної України основні шлюбно-локаційні типи 

новостворених родин: переважали патрилокальні сім’ї, мало ж було родин 

матрилокального та неолокального типів. У сільському середовищі жінки-

наречені були місцевими або походили з найближчих хуторів, у яких не було 

власного храму. Чоловіки-мігранти, які прийшли з різних населених пунктів за 

місцевими жінками з метою укладання шлюбу, становили від 50 до 70% в 

залежності від економ-географічного положення територіальної громади, 

щільності кровно-духовних зв’язків, історико-демографічних особливостей 

людності тощо. Жваві шлюбні відносини складалися серед людей сусідніх 

парафіяльних спільнот. Найдовшу відстань за жінками-нареченими долали 

переважно чоловіки привілейованих станів. Упродовж столітньої історії 

соціальна конструкція населення та вінчаних осіб набула значної варіативності. 

Особливо рухливими у міжстаново-матримоніальному аспекті виявлено 

представників козацтва та духовної верстви. Поступалися військові, дворяни та 

найменш активними були селяни, різночинці та міщани.  

9. Середній вік наречених 1783‒1800 рр., які вперше брали шлюб, для 

чоловіків / жінок був визначений у 22,1 та 19,4 роки. Відповідні показники 

1801‒1820 рр. демонструють маскулінне та фемінне значення першошлюбності 

в межах 21,7 і 19,5 роки. Зі збільшенням шлюбного віку, відповідно до указу 

1830 р., помітне зростання середньовікових показників першовінчаних осіб 

упродовж 1836‒1860 рр.: за даними метрик ‒ 23,8 / 21,9 роки, церковних 

обшуків ‒ 23,4 / 21,5 роки. Чоловіки, в середньому, на 2‒3 роки пізніше 

одружувалися на відміну від жінок. Середньовікові значення першовінчаних 

осіб були вищими на 1‒3 роки серед міських наречених, порівняно з 

сільськими. Упродовж кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. чоловіки загалом 

вінчалися після досягнення 20-річного віку. Українські жінки у 1783‒1820 рр. 

переважно виходили заміж до 20 років, а 1836‒1860 рр. ‒ старшими за вказаний 

вік. 

10. Випадки маскулінного раннього одруження (15‒19 років) середини 

ХІХ ст. були малочисельними – 12,7%. Фемінні показники вказують на 

незначно більшу популярність ранньовікових сімейних союзів із-поміж жінок – 

30,0%. Для представників обох статей шлюбно-віковий спалах зафіксований з 

20-річного віку. 70,0% жінок і 87,3% чоловіків уклали матримоніальні союзи 

починаючи з цього віку.  

11. Середній вік чоловіків, які повторно уклали шлюб, кінця XVIII ст. 

становив 35,9 роки, на початку ХІХ ст. – 33,3 роки, у середині ХІХ ст. ‒ 

36,4 роки. Відповідні показники вдів-наречених – 31,7 / 30,3 / 33,8 років. У 

п’ятирічних вікових групах відзначено високу шлюбну активність удів у віці 

20‒34 років. Майже тотожними виявлено показники обох статей у вікових 

межах 40‒44 років. У вікових групах 35‒39 років та 45‒69 років у 

статевовіковому співвідношенні кількісно переважали чоловіки. З 50-річного, 

позарепродуктивного віку зустрілися поодинокі випадки жінок, які наново 



 32 

вийшли заміж. Овдовілі жінки, здебільшого, користувалися шлюбним попитом 

тільки перебуваючи у фертильному віці, коли ще були спроможними до 

дітонародження. Натомість удівці були затребувані на шлюбному ринку навіть 

у літніх роках, а їхні другі дружини, як зазвичай, були значно молодшими за 

них. 

12. Українці достатньо виважено підходили до визначення дня, місяця і 

навіть пори року вінчальної церемонії. Динаміка сезонної шлюбності залежала 

від народних звичаїв українського населення, соціально-економічних 

можливостей родини та православного календаря вінчань. Класичною 

«весільною» порою року слід вважати зиму, адже в зимові місяці зафіксовано 

43,1% одружень із 1372 (100%), дещо поступалася осінь ‒ 34,3%. Весною 

уклали шлюби 19,0% наречених. Найменше вінчань відбулося влітку (3,6%). 

Місяцями-лідерами у кількісному співвідношенні сімейних союзів визначено 

січень, жовтень і листопад. Шлюби осіб, які вперше вінчалися, переважали у 

всіх місяцях. Дещо більше зареєстровано одружень повторношлюбників у 

літніх місяцях та одному осінньому – вересні.  

13. Нестандартними фемінними моделями поведінки визначено «Божу 

вдову», яка усамітнювалася в миру, екзальтовану релігійну фанатку – черницю, 

жінку пов’язану з Нечистим ‒ чаклунку, розпутників обох статей у різних 

проявах, передусім блудодійників, тощо. Відзначено добровільний та 

примусовий напрями фемінної релігійної маргіналізації. Розвиток ґуральництва 

та неконтрольоване споживання спиртних напоїв населенням були певними 

спонуками асоціальних і девіантних поведінкових проявів. Відхилення від 

норми сексуальної поведінки осіб обох статей визнано злочинними, які до того 

ще спричиняли поширення венеричних захворювань. Особливо тяжкими 

протиправними та нечистими засвідчено «крайні» чоловічі пороки на 

плотському ґрунті.  
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Бороденко О. А. Шлюб і родина православного населення 

Лівобережної України другої половини XVIII ‒ першої половини 

XIX століть: соціально-демографічний аспект. ‒ Монографія. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 «Історія України». ‒ Запорізький національний 

університет. ‒ Запоріжжя, 2021.  

У дисертації на основі аналізу писемних джерел досліджено шлюб і 

родину в українському суспільстві другої половини XVIII ‒ першої половини 

XIX століть як взаємозалежних конструкта, продукованих соціокультурними, 

фізіологічними, соціально-економічними процесами життєдіяльності людності. 

Для їхнього вивчення поєднано міждисциплінарний підхід та історико-

демографічні методики. 

Авторкою вивчено дозвільну та церковно-підтверджувальну 

документацію на шлюб; з’ясовано матримоніальні вимоги відповідно до 

християнських і цивільно-правових норм; розкрито особливості 

матримоніальних когорт, локацій новоутворених сімей, шлюбно-ринкових 
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відносин, шлюбно-станової мобільності; проаналізовано статевовікові та 

сезонні показники шлюбності; виявлено певні відхилення від стандартних 

моделей шлюбної поведінки українського населення. 

Ключові слова: девіантна поведінка, Лівобережна Україна, 

матримоніальні вимоги, наречені, православна парафія, родина, сезонність 

вінчань, шлюб, церковно-статистична документація, статевовікові особливості 

першовінчаних і повторно одружених наречених. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Бороденко Е. А. Брак и семья православного населения 

Левобережной Украины второй половины XVIII ‒ первой половины 

XIX веков: социально-демографический аспект. ‒ Монография. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.01 «История Украины». ‒ Запорожский национальный 

университет. ‒ Запорожье, 2021. 

В диссертации на основе анализа письменных источников исследованы 

брак и семья в украинском обществе второй половины XVIII ‒ первой 

половины XIX веков как взаимозависимые конструкты, продуцируемые 

социокультурными, физиологическими, социально-экономическими 

процессами жизнедеятельности людей. Для их изучения применены 

междисциплинарный подход и историко-демографические методики. 

Автором изучена разрешительная и законодательно-подтверждающая 

документация на брак; раскрыты матримониальные требования в соответствии 

с христианскими и гражданско-правовыми нормами; показаны особенности 

матримониальных когорт, локаций новообразованных семей, брачно-рыночных 

отношений, брачно-сословной мобильности; проанализированы 

половозрастные и сезонные показатели брачности; выявлены определенные 

отклонения от стандартных моделей брачного поведения украинского 

населения. 

Ключевые слова: девиантное поведение, Левобережная Украина, 

матримониальные требования, молодожены, православный приход, семья, 

сезонность венчаний, брак, церковно-статистическая документация, 

половозрастные особенности впервые венчаных и повторно брачующихся 

молодоженов. 
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Based on the analysis of written sources, the dissertation examines marriage 

and family in Ukrainian society in the second half of the 18th ‒ the first half of the 

19th centuries as an interconnected construct produced by the socio-cultural, 

physiological, socio-economic processes of the population's life. To study them, an 

interdisciplinary approach and historical and demographic methods are combined. 

The author studied the permissive and legislative documents for marriage; 

clarified the matrimonial requirements in accordance with Christian and civil law; the 

features of matrimonial cohorts, locations of newly formed families, marriage-market 

relations, marriage-class mobility are revealed; analyzed age-sex and seasonal 

indicators of marriage; certain deviations from the standard models of marital 

behavior of the Ukrainian population are revealed. 

The research has demonstrated the insufficient knowledge and practical 

inexhaustibility of knowledge of the problems of family and marriage relations of the 

Ukrainian population of the 18th ‒ 19th centuries in domestic and foreign 

historiography in accordance with the latest methodological approaches and 

variability of the source base. Church searches were recognized as the main 

document-permission for marriage. In confirmation of the inviolability of 

matrimonial requirements, letters of evidence were added, if necessary. Registers of 

birth registers and church searches confirmed the legality of the sacrament of the 

wedding. Marriage was a moral imperative and a real life necessity, which resulted in 

a family. Orthodox parish communities were a kind of control cells for the marital 

mobility of the Ukrainian population. The weddings were mainly held in the church, 

the parishioner of which was the bride. The marriage combination of persons of both 

sexes is defined as invalid: prisoners by violence or madness of one or both 

newlyweds; not divorced, but illegally married anew (bigamy phenomenon) divorced, 

when one representative of a married couple did not have permission for a new 

wedding and violated this requirement; married for the fourth time; have not reached 

the acceptable age for marriage or have gone beyond the acceptable age limits; close 

blood or spiritual relatives in degrees prohibited by church rules; monastic, priestly or 

deacon dignity while they were in these statuses; Orthodox faith with non-Christians. 

Divorce conditions during the second half of the 18th ‒ the first half of the 19th 

century received reductions. In the conditions of the domination of a patriarchal-

paternalistic society, a woman in the legal field of matrimonial relations was virtually 

defenseless. 

The newly created families were mainly patrilocal, not numerous families were 

matrilocal and neolocal marital-location types. Close marital relations developed 

among the people of neighboring parish communities. Men of the privileged estates, 

especially the nobility, who were looking for women-brides "equal" in terms of social 

status, were distinguished by their long-distance mobility. Representatives of the 

Cossacks and the spiritual stratum were revealed to be especially mobile in the inter-

social-matrimonial aspect. The military, the noblemen, and the least active were the 

peasants, commoners and bourgeois. The average age of newly wedded was 1783‒

1800, they entered into marriage for the first time, for men it was determined to be 

22.1 years old, and for women ‒ 19.4 years old. The corresponding indicators of 
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1801‒1820 demonstrate the masculine (male) value of the first marriage within 21.7 

years old, feminine (female) ‒ 19.5 years old. With an increase in marriageable age, 

in accordance with the decree of 1830, a noticeable increase in the average age 

indicators of first-time married people for 1836‒1860 were noticed. According to 

metrics, men first married an average at the age of 23.8 years old, and women at the 

age of 21.9 years old. Similar calculations are based on church searches amounted 

23.4 and 21.5 years old. During the late eighteenth and first half of the nineteenth 

centuries men were generally married after 20 years of age. Ukrainian women for 

1783‒1820 mainly married before the age of 20, and in 1836‒1860 ‒ older than this 

age. For representatives of both sexes of the middle of the 19th century a marriage ‒ 

age outbreak was recorded from the age of 20. 70.0% of women and 87.3% of men 

entered into matrimonial unions starting from this age, which denies the thesis about 

the popularity of early marriage in the 15‒19 age. 

The average age of men who remarried in the end of the 18th century was 35.9 

years old, in the beginning of the 19th century ‒ 33.3 years old, in the middle of the 

19th century ‒ 36.4 years old. The corresponding figures for widow-brides are 31.7 / 

30.3 / 33.8 years old. Widowed women were in demand for marriage only when they 

were of fertile age, since they were capable of childbearing. But widowers were in 

demand in the marriage market even among the elderly, and their wives, as a rule, 

were much younger. Winter can be considered a wedding season, because in the 

winter months 43.1% of marriages were recorded with 1372 (100%), autumn was 

slightly inferior ‒ 34.3%. In the spring 19.0% of newly weds got married. Fewer 

weddings took place in the summer ‒ 3.6%. Months-leaders in the quantitative ratio 

of family unions are identified January, October and November. A certain motivation 

for asocial and deviant behavioral manifestations can be considered the uncontrolled 

consumption of alcoholic beverages by the population. Non-standard behavioral 

models of a woman are defined as “God's widow”, who retired in the world, a nun, a 

sorceress and libertines of both sexes in various manifestations, primarily fornicators 

and so on. 

Key words: deviant behavior, Left Bank Ukraine, matrimonial requirements, 

newlyweds, Orthodox parish, family, wedding seasonality, marriage, church 

statistical documentation, sex and age characteristics of first married and remarried 

newlyweds. 
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