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ВСТУП

Природнє відтворення людності на землях Лівобережної 
України було зумовлене взаємодією трьох соціально значущих 
складників: по-перше, споконвічною, майже такою ж давньою, 
як сам рід людський, процедурою фізичного шлюбу, який роз‑
починав і водночас узаконював сексуально-емоційний і госпо‑
дарсько-побутовий союз осіб протилежних статей; по-друге, 
давніми традиціями українського народу й базованим на них 
звичаєвому праві, які довершилися суперстратними комплек‑
сами християнських православних церковних обрядів і релі‑
гійних канонів; по-третє ж, взяттям під свій контроль адміні‑
стративними інституціями (з офіційною церквою включно) 
державних утворень Нового часу, процесів фіскального обліку 
населення та сприянням якомога більшому прирощенню кіль‑
кості підданців як запоруки власної могутності.

Здійснена в межах дослідження історична реконструкція 
життєвого шляху конкретних людей, стандартних і супро‑
тивних родинних ситуацій, мікроісторичного простору цілих 
парафіяльних громад, сприяла формуванню загального уяв‑
лення про основні демографічні процеси, що мали місце 
серед православного населення, зокрема, функціонування 
інституту сім’ї, специфіку матримоніальних відносин, й пере‑
конливо 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 вивчити 
процес уніфікації діловодства державно-церковного спряму‑
вання, насамперед документації шлюбного характеру,  згідно 
із загальноімперськими нормами. 
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Вступ

Заявлена проблематика виявилася вельми перспективною, 
оскільки реалізована шляхом здійснення комплексного дослі‑
дження 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 народ‑
ної творчості тощо. Завдяки актуалізації потужного інформатив‑
ного потенціалу джерел нами було порушено низку складних, 
іноді суперечливих проблем функціонування інституту сім’ї того 
часу, які поки що не досліджувалися на вітчизняному матері‑
алі. Використання матеріалів метричних, шлюбно-обшукових 
і сповідних книг дозволило розкрити повновартісну й масш‑
табну картину сімейно-шлюбних реалій історичних реґіонів 
Гетьманщини та Слобожанщини в посткозацьку добу їх історії. 
Це не дивно, оскільки саме вони містять широкий спектр генеа‑
логічних, 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 конкрет‑
но-проблемних, історико-демографічних методик.

Об’єктом дослідження є шлюб і родина сільського та місь‑
кого православного українського населення Лівобережної 
України другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст.

Предметом дослідження є особливості та специфіка шлюб‑
но-родинних відносин, статусів партнерів, процеси оформ‑
лення шлюбності в колі православних парафіяльних громад 
Лівобережної України в окреслений проміжок часу, як демогра‑
фічного механізму та соціокультурного феномену.

Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного істо‑
ричного аналізу матримоніальних, соціокультурних, законодав‑
чо-регламентаційних, релігійних і демографічних чинників, які 
визначали шлюбність населення досліджуваного реґіону другої 
половини XVIII – першої половини ХІХ ст.


