
Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, доцента кафедри 

історії Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Маслійчука Володимира Леонтійовича на дисертацію Безсмертної Юлії 

Сергіївни «Служителі й «работніки» в полкових містах Гетьманщини 60 

– 70-х рр. ХVIII cт.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» 

 

Вивчення використання найманої праці, соціального наповнення виробничих 

процесів та домашнього господарювання складають на сьогодні пріоритетні 

теми світової історіографії. У даному разі звернення уваги дослідниці на 

особливі категорії населення служителів та робітників у ранньомодерній 

Гетьманщині є досить запотребуваним та актуальним дослідницьким кроком. 

Актуальність та зауваження щодо висвітлення методології. На що слід 

зважити у даній праці – це на розширену актуальність. Тема соціальної 

історії та соціальних розшарувань не потребує розширених актуалізацій, вона 

актуальна сама по собі. Кількох речень цілком вистачить для окреслення 

актуальності. Абзаци про упередженість радянської історіографії чи новітніх 

течій в історіографії, мабуть слід би було перенести у розгляд методології та 

історіографії.  

Об’єкт та предмет окреслені дуже своєрідно. Говорячи про об’єкт варто 

окреслити широку проблему у даному разі не просто міське суспільство, а 

функціонування міського суспільства і предметом тоді виступить окрема 

категорія необхідна у даний раз для функціонування того суспільства (чи 

радше спільноти, соціуму): слуги як професійна група. 

Наукова новизна даної дисертації очевидна. Це по суті перше дослідження, 

що висвітлює питання ролі слуг у міських домогосподарствах на широкому 

демографічному матеріалі в Лівобережній Україні. Загалом, дана робота, 

робить вагомий внесок у саму історію родини, зокрема твердженням про 

відсутність доказів про включення слуг до родини та відсутність тверджень 



про пов’язаність сімейного стану та кількості слуг. Ці дані ще 

потребуватимуть перевірки і можливі нові знахідки та винятки, але загальна 

тенденція висловлена авторкою може бути добрим ґрунтом для подальших 

демографічних досліджень.  

Дискусійні зауваження до розділів дисертації.  Передусім позитивною слід 

визнати структуру дисертації. Для кращого розгляду здобувачка пропонує 

шість розділів з численними підрозділами та висновками у кінці кожного 

розділу. Велика проблема роздроблюється на менші і таким чином 

досягається загальний висновок. Вважаємо такий поділ правильним, що 

сприяє кращому розумінню як тексту, так і способів дослідження.  

Досить вдало і влучно представлена історіографія проблеми. Це дуже добре 

знання здобувачкою основних робіт із дослідження даної теми. Логічно за 

великим обсягом історіографічного спадку, окремі історіографічні приклади 

відображаються у подальших підрозділах. Однак сміливо критикуючи 

радянську історіографію, дослідниця з невідомих причин не пояснює коріння 

радянських інтерпретацій – класичну працю Фрідріха Енгельса «Становище 

робітничого класу в Англії» (1844), що заклала низку стереотипів і не 

зважила на регіональні особливості. Загалом для праці характерне уникнення 

класичних марксистських історичних праць, зокрема «The Making of the 

English Working Class» (1963) Едварда Томпсона. У даному разі, слід 

визнати, що «марксизм став кістяком соціальної історії», напрямку, до якого 

тяжіє і авторка, напрямку, що пережив великі трансформації у своїх підходах 

та інтерпретаціях. У зв’язку із цим зауваженням досить тісно стоїть брак 

важливої і перекладеної російською лектури, зокрема Райнгарда Зідера 

(Соціальна історія родини в Західній та Центральній Європі (кінець XVIII – 

XX cт.)). 

Так само на с. 32 уникається персоналізація істориків, « добре досліджений 

двір князя Василя-Костянтина Острозького» (ким, вочевидь, Ігорем 

Тесленком), так само далі по абзацу слід вочевидь не лише залишати 



посилання, але й згадувати імена істориків (Ольгу Васильєву та Максима 

Яременка) по тексту.  

Досить вірно другий розділ дисертації дослідниця присвячує теоретичному 

аспекту вивчення слуг та «служби» як видається з методологічною основою 

«Life-cycle servants». Увага до термінів та категорій – позитивна риса даної 

праці. Авторка вдається до численних порівнянь особливо із заходом Європи, 

знаходить чимало подібностей і різниць. Але продуктивність вписування у 

західноєвропейський контекст незрідка є сумнівною. Важливим би було 

залучення ширшого простору, наприклад, балканських країн, зокрема, зовсім 

недавно побачила світ колективу авторыв «Історія приватного життя сербів 

від середньовіччя до сучасності». Київ: Темпора, 2017. Так само порівняльні 

характеристики нехтують українськими даними поза Гетьманщиною (за 

винятком певне Волині) класичною працею Валентина Отамановського про 

Вінницю (Отамановський В. Вінниця у XIV – XVII cтоліттях. Вінниця, 1993), 

чи працями про міське життя сусідньої щойно ліквідованої козацької 

автономії Слобідських полків (Багалей Д., Миллер Д. История города 

Харькова за 250 лет его существования. Харьков, 1905. Т.1). Ширший 

український контекст був би поза всяким сумнівом великим позитивом: бо 

елементи магдебурзького права та соціальний устрій міст досить таки 

вирізняв місцеву спільноту особливо під час інкорпораційних заходів 

Російської імперії. 

Важливим і позитивним дослідницьким підходом у даній дисертації є широке 

використання філологічних прикладів і не лише на рівні етимології назв, але 

й тогочасної і пізнішої літератури, це значно збагачує контекст і є добрим 

прикладом для подальших студій. 

Четвертий розділ дисертації висвітлює «Соціально-демографічний портрет 

роботодавців». Розділ насичений важливими спостереженнями, 

відображеними у таблицях. Однак, як зауваження, висловимо певне 

застереження, у нас немає повної картини соціальної структури 



Гетьманщини, порівняння міста з селом існує на рівні низки досліджень, 

зокрема, неодноразово згаданого у дисертації, Ігоря Сердюка. У даному разі 

вибірка грає істотну роль, бо кількість представників соціальних прошарків у 

різних містах та у різні періоди буде різною.  І буде різною, певною мірою 

через розмитість соціальної стратифікації. Тут подекуди будуть важливими 

не кількісні, а якісні характеристики. І Авторка, це усвідомлює: «отримані 

показники стосуються домогосподарств, зафіксованих авторами перепису на 

конкретному етапі їх функціонування» (с.146). 

Дуже змістовними виявляться п’ятий («Демографічний портрет 

«служителів»») та шостий розділ («Особливості служби окремих вікових 

груп») з використанням численних демографічних методів з діаграмами та 

таблицями. Ці розділи будуть також важливим для дослідження історії 

родини як такої, демографічної поведінки та активного віку, соціальної 

мобільності. 

Чого інколи бракує в дослідженні – це згадок про втручання гетьманської чи 

імперської влади в міське життя та відображення того на низових рівнях. 

Однак, можливо, про те бракує інформації та є широке поле для порівнянь, 

особливо про політику щодо сиріт, відповідно щодо певної категорії «слуг і 

работніков». До певних вад, а можливо і плюсів, дисертації слід віднести 

дуже відчутний вплив праць наукового керівника здобувачки проф. Юрія 

Волошина. Також присутній певний «полтавоцентризм», приклади із 

Полтави займатимуть основні «бази даних» даної праці, що не дивно з огляду 

на місце проживання та виконання роботи дослідницею. Однак Полтава та й 

приведені як доповнення дані з Ніжина, матимуть свої специфіки. 

Обумовлення поганим збереженням даних перепису не зовсім доречне, бо 

наявні переписи Стародуба і попри неповноту даних Переяслава. 

Наші зауваження є принагідними і не носять загального характеру, вони не 

впливають на високу оцінку даної роботи. 



Висновки у здобувачки зважені та аргументовані, багато у чому залежать від 

обраного стилю роботи порівнянь становища слуг та служниць на 

європейському просторі, підтвердження та спростування тих чи інших даних. 

Висновок. Дисертація «Служителі й «работніки» в полкових містах 

Гетьманщини 60 – 70-х рр. ХVIII cт.», подана на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія 

України» є самостійним і оригінальним дослідженням, що робить значний 

внесок в історіографію соціальної історії України.  Авторка даного 

дослідження Безсмертна Юлія Сергіївна заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня кандидата історичних наук за даною спеціальністю. 
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