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Сьогодні ми змушені констатувати, що на рубежі двох тисячоліть 

дослідження історії Південної України знаходиться у кризовому стані. Для 

цього є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини, їх можна визначати, 

аналізувати, але сьогодні більш потрібно тверезо поглянути на здобутки і 

визначити проблеми, які потребують подальшої дослідження. Це тим більш 

необхідно, що без цього неможливо говорити про побудову будь-якої 

наукової концепції історії Південної України. 

Відсутність сьогодні координації досліджень має як позитивні, так і 

негативні наслідки. З одного боку, історик, не обмежений вибором теми 

дослідження, при визначенні предмету свого пошуку керується майже 

виключно науковими інтересами. З іншого боку, відсутність координації яка 

відігравала крім регламентуючої функції ще й інформаційну, – позбавила 

дослідників орієнтації у науковому світі. Чисельні дослідники самі стають 

координаторами у морі проблем, і, як наслідок, не завжди адекватно 

сприймають і навіть розуміють напрямок обраної теми дослідження. 

Нагальною потребою є випрацювання концепції дослідження історії 

Південної України. Але створення такої концепції передбачає: об'єктивний 

погляд на сучасний стан досліджень історії південної регіону; 2) 

визначення методологічних підходів; 3) визначення кола проблем, які 

потребують найскорішого вирішення. Останнє не плутати з кон'юнктурним 

поняттям актуальності. Для науки і науковця кожна тема і кожна проблема 

є актуальною. Немає жодної події жодного історичного факту, який не 

може і не повинен стати предметом наукового історичного дослідження. В 

такому розумінні про актуальність можна говорити, і то не завжди і не 



обов’язково, лише в контексті послідовності дослідницького процесу. 

Визначення вузлових проблем, вирішення, дослідження яких дозволяє 

історику наблизитися до реконструкції історії південного краю, є нагальною 

проблемою сучасного стану розвитку науки. 

Можна говорити про строкатість та нерівнозначність таких проблем, 

що зумовлено попередньою традицією дослідження регіону, в основі якої у 

більшій мірі є саме кон'юнктурне сприймання актуальності та 

історіографічний традиціоналізм. Як наслідок, маємо цілий комплекс 

проблем, як от: 1) проблеми понятійного апарату; 2) проблеми соціальної 

історії; 3) проблеми економічної історії; 4) проблеми політичної історії; 5) 

проблеми історії культури. 

Зупинимося лише на одній групі проблем, що стосуються соціальної 

історії. За існуючою традицією цей комплекс проблем розглядався й 

продовжує розглядатися у контексті населення південного регіону. Певною 

мірою це цілком слушно й виправдано. Кількість населення краю ХVІІІ–ХХ 

століття, етнічний склад населення, верстви південної України – ось три 

кити, на яких до сьогодні тримається дослідження соціальної історії регіону. 

Але справа у тому, що все це, у кращому випадку, залишається на рівні 

досліджень 60–70–х років. І це не тому, що попередні дослідники все 

визначили і розв'язали. Нічого подібного. Одразу з виходом праць 

О.Дружиніної та В.Кабузана наголошувалося на серйозних вадах цих праць, 

особливо щодо джерельної бази. Дуже гостро ставилися питання щодо 

коректності використання окладних книг та описів до атласів при визначенні 

кількості та етнічного складу населення. Піддавалася сумніву достовірність 

отриманих даних щодо окремих соціальних та етнічних груп населення. 

Однак на цьому все і завершилося. І по сьогодні дані В.Кабузана або 

О.Дружиніної, а це й залежить від особистих вподобань дослідників, без 

застережень використовуються для визначення кількості населення 

південного краю. На порядку денному повернення до питання, яке може 

бути розв'язане лише на рівні мікроісторії, що вимагає нових підходів до 



самих принципів організації наукового дослідження. 

Традиційний вибірковий метод аналізу масових документальних джерел 

при дослідженні демографічних та етнічних процесів дозволяє вирішити 

проблему лише на рівні тенденцій розвитку тих чи інших процесів. Як 

наслідок, внутрішні процеси залишаються поза увагою дослідника, перш за 

все, через специфіку джерельної бази. Саме тому постає питання вилучення 

прихованої інформації саме через суцільний аналіз таких масових джерел, як 

ревізькі сказки та метричні книги. 

Все це передбачає створення комп'ютерної бази даних щодо 

населення регіону. База даних повинна складатися з посімейних ревізьких 

списків по кожному населеному пункту південного краю за період від 5–ї до 

10–ї ревізії (1795–1859). Подібна база даних надасть можливість врахувати 

динаміку змін на мікрорівні – кожної сім'ї південного регіону у 

досліджуваний період. Матеріали метричних книг дають можливість 

прослідкувати специфіку демографічних та етнічних процесів по кожному 

населеному пункту Південної України. Залучення матеріалів про хрещених 

батьків та сватів на весіллях, що фіксувалися метричними книгами, дозволить 

визначити конкретні неформальні референтні малі групи по кожному 

населеному пункту, визначити їхню кількість, а також критерії їх утворення, 

час існування і кількісний склад При залученні інших документальних 

матеріалів – визначити місце таких груп у створенні тієї атмосфери, яку 

прийнято вважати специфікою Південної України, та їхню роль у збереженні 

традиційних ціннісних орієнтацій. 

Саме орієнтація на залучення інформаційних технологій і створення на 

мікрорівні банків даних дозволить вирішити питання кількості населення, 

строкатості етнічних груп, їхньої локалізації, взаємодії І я тенденції розвитку 

суспільних форм. 

Подібний підхід ставить питання про створення специфічної 

джерельної бази, наявність якої надає можливість по–новому поглянути на 

історію суспільних груп південного регіону.  



Суб'єкт історичного процесу – людина – за різними рівнями (від мікро 

до макро) може належати до різних суспільних та соціальних груп. 

Особистість водночас постає як член сім'ї, родини, громади, общини, 

соціальної верстви (купецтво, дворянство, чиновництво, інтелігенти, 

селянство, робітники тощо), партійного угруповання (політичної парні, 

ордену, ложі тощо), релігійного об'єднання й так далі. Але це означає, що 

чим вищий рівень суспільної форми, тим універсальнішими повинні бути 

ознаки та характеристики цієї форми, які є визначальними при виділенні саме 

цієї форми. Адже члени певної партії або соціальної групи (дворянство, 

купецтво) водночас можуть бути мусульманами та християнами, сімейними та 

нежонатими, росіянами та українцями, татарами та греками, євреями чи 

менонітами. А тому характеристики, які визначають поведінкову модель цієї 

соціальної групи або іншої суспільної форми, повинні бути більш 

універсальними, тобто такими, які б визначали лише провідні ознаки даної 

суспільної форми і давали б можливість представникам різних суспільних 

груп співіснувати та уживатися в цій формі. Ці ознаки не повинні 

ущемлювати різні поведінкові моделі й входити з ними у суперечки, адже при 

наявності таких суперечностей постане питання про створення нової 

суспільної, соціальної групи, хай на рівні нестійкого, але дійового організму. 

Становлення, існування та взаємодія суспільних та соціальних груп на 

півдні України є основним предметом дослідження соціальної історії регіону. 

Вже побіжний погляд дає зрозуміти всю складність, а водночас визначальний 

характер цих процесів. Весь період кінця XVIII – початку ХІХ століття для 

Південної України – це намагання державних структур об’єднати населення в 

уніфіковані суспільні групи, увігнати населення до нетрадиційних для них, 

але таких знайомих для російського чиновництва (звичайно, що в їхньому 

уявленні), регламентованого способу та стилю життя. Звичайно, можна 

просто відзначити, що переведення колишніх пікінерів, а потім військових 

козацьких поселенців кінця XVIII століття, а потім казенних селян, а потім, з 

початком XIX століття, аракчеєвських поселенців південного краю 



свідчить про уніфікаторську та колонізаційну політику Російської держави 

в регіоні. З цим важко не погодитися, а тому подібна посилка ніяких 

заперечень не викликає. Однак слід враховувати й те, що залучення до 

нової суспільної форми, залучення механічне, яке зовсім не відповідало або 

дуже мало відповідало попередній системі відносин традиційної для населення 

суспільної форми, вимагало від населення південного краю змінювати свою 

поведінкову модель, а значить певний стиль життя. До того часу, коли на півдні 

адміністративний тиск через об'єктивні та суб'єктивні причини був слабо 

виражений, залучення населення до уніфікованої суспільної форми так і 

залишалося на рівні декларації. Однак, коли чиновництво, 

адміністративний апарат намагалися визначити статус населення 

новоутвореної суспільної групи, а що ще найсуттєвіше, коли вони 

наполягали на виконанні функціональних обов'язків нових суспільних 

груп, то населення поставало перед дилемою: або змінювати свій стиль життя 

та традиційну поведінкову модель, або шукати такий регіон для проживання, 

який би гарантував її збереження. 

Цікаво звернути увагу на частоту, з якою змінювалися та 

насаджувалися державною владою нові суспільні групи та форми в регіоні. 

Періодичність та частота, з якою колишні запорозькі козаки після 1775 року 

послідовно зараховувалися до тієї чи іншої суспільної групи, вражає. 

Пропозиція, яка пропонувалася місцевому населенню щодо входження до 

суспільних груп, не відрізняється одноманітністю. Все це ставить населення 

перед проблемою вибору. Однак цей вибір багато в чому зумовлювався 

політичною лояльністю до держави, конфесійною належністю, попередньою 

традицією, нарешті майновим цензом, а тому традиційна уніфікація вступала у 

суперечку з державної уніфікацією протягом усієї останньої чверті XVIII 

століття. 

Постійні зміни суспільних форм, їхній нестійкий характер 

призводили до нестабільності усіх інших суспільних форм, до яких належали 

колишні запорожці. Воно позначалося на нестабільних сімейних, родинних, 



громадських поведінкових моделях. З'являлися прикрі викривлення, які 

сприймалися урядовими структурами як характерні ознаки цієї суспільної 

групи, а тому стимулювали активізацій» нових реорганізацій з боку держави, 

що ще більше посилювала нестабільність. 

Водночас у населення південного краю можна спостерігати й інший 

процес. Мається на увазі намагання зосередитися на тій суспільній формі, 

яка найбільш стабільна і яка надає простір для розвитку попередньої 

традиційної консервативної моделі. При тому, що суб'єкт виступав 

представником багатьох суспільних та соціальних груп, й при тому, що 

середній прошарок цих суспільних груп, значення яких ще потребує 

особливого дослідження, руйнується й є нестабільним, то для суспільства 

Південної України кінця XVIII століття нічого не залишалося як 

акцентувати увагу саме на мікрорівні (сім'я та родина) або на супер – 

макрорівні (субетнос, етнос). Однак з середини 80–х років уряд не 

зупиняється перед втручанням до внутрішнього, побутового життя населення 

Південної України на мікрорівні. Достатньо поглянути на указ 1787 року про 

устрій державних селян, який примушує зміниш стиль життя, готує грунт для 

ціннісних орієнтацій населення південною краю і т.д. і т.п. А тому населення 

намагається знайти захист від держави у тих, хто вважався основою 

дворянської держави XVIII століття, – у поміщиків. 

У цьому для населення колишніх Вольностей був свій сенс. Протягом 

всієї останньої чверті XVIII століття поміщики майже не втручалися у 

внутрішнє побутове життя своїх підданих. Зацікавлені у залюдненні 

отриманих під заселення земель, вони не давали втручатися до нього й 

державним структурам. Саме цим може бути пояснене значне рішення 

поміщицького населення південного краю. Цим може бути пояснене й те, що 

селяни, які тікали або «переводилися» поміщиками з Правобережної України, 

переважно оселялися на поміщицьких землях, адже в цих поселеннях 

залишалася можливість збереження попередньої традиції. 

На супер–макрорівні маємо намагання населення південного краю 



знайти своє місце у соціальній структурі регіону через визначення своєї 

належності до якоїсь етнічної або конфесійної групи. Разом з тим, при нагоді, 

кожен з суб'єктів окремо і взагалі, представник зруйнованих суспільних 

груп, субетносів, яким, зокрема, можна назвати й колишніх запорозьких 

козаків, намагалися в моменти сприятливості внутрішніх та нинішніх факторів 

поновити зруйновані суспільні структури, хай на іншому правовому рівні, 

але такі, які дають можливість в основі зберегти структуру традиційної 

поведінкової та ціннісної моделі. Це намагання не було не помічено 

урядовими структурами. Більше того. Уряд змушений був враховувати такі 

намагання. 

Зауважимо, що при повній руйнації всіх традиційних суспільних форм 

населення перебуває у постійній напрузі. Воно жадає стабільності, але 

стабільності у своєму розумінні. Таке розуміння, як правило, протилежне 

розумінню уряду. Останній відчув у жаданні населення приховану або навіть 

відверту небезпеку. Особливо сильно це відчула місцева державна влада й 

всупереч бажанням центрального уряду заходилася запобігати небезпеці. 

Може в цьому й проявився талант катеринославського намісника 

Г.Потьомкіна, як чудового державного організатора та адміністратора, який 

наполіг на відновленні козацьких формувань, зарахуванні до них чисельного 

населення південного краю, а слід сказати, що майже 35% всього населення на 

1787 р. було приписано її новоутворених козацьких формувань. 

Звичайно, можна услід за відомими дослідниками південного краю 

стверджувати, що з початком чергової російсько–турецької війни російська 

армія потерпала від нестачі легкої кінноти, розвідки тощо. Але це, скоріш за 

все, данина традиції й використання аргументів, які використовувалися 

місцевою владою, перш за все Потьомкіним, у суперечках з вищою владою 

для виправдання своїх дій. Вважаємо, що кілька тисяч новоутвореного 

війська не робили погоду у воєнних подіях російсько–турецької війни. Окремі 

битви, вилазки та захоплення, у яких як самостійна сила виступали козацькі 

формування, не були вирішальними і не сильно впливали на картину воєнних 



дій. Для російського військового командування це був один з підрозділів, крім 

того не самий боєздатний. Але саме наявність такого підрозділу дало змогу 

населенню віднайти свою нішу у поверненні до традиційного устрою, а тому 

надало можливість населенню регіону, яке знаходилось у певній деструкції та 

прострації, зорієнтуватися, побачити можливість повернення до традиційних 

ціннісних орієнтацій, і, певною мірою, заспокоїтися. Тобто уряд досяг всього, 

чого бажав. 

Слід зауважити, що це лише один невеликий фрагмент, який ілюструє 

строкатість та всю складність соціальних процесів , які мали місце в регіоні. 

Але він зовсім не пояснює процес появи нового дворянства південного краю, 

яке формувалося з колишньої запорозької та української старшини, дрібного 

офіцерства пікінерських та гусарських полків, купецтва, міщанства та навіть 

селянства південного краю. А те, що в цей період дворянами південного краю 

стають представники різних конфесій, ще більше ускладнює цей процес. 

Зрозуміло, що така соціальна група, як дворянство, вже не могло зберегти ту 

чистоту, за яку виступали дворянські охоронці в особі М. Щербатова, а 

набувало більш універсального, уніфікованого характеру, який надавав 

можливість у рамках цієї групи все ж таки зберігати ті риси, ті моделі, які були 

характерні для нових представників цієї групи. Подібне стосується й інших 

соціальних груп південного краю – колоністів, купецтва, міщанства, 

військових поселенців тощо. Процес взаємодії цих соціальних груп при тому, 

що особистості які їх складають, водночас входять до різних суспільних форм, 

є проблемою і важливим завданням для дослідників соціальної історії 

Південної України останньої чверті XVIII – XIX століття. 


