
Катерина Лазаревська.

Господарство незаможного панка на Конотопщині в першій
половині XIX в.

Економічну базу панських господарств на Лівобережжі в першій 
половині XIX в. утворювала дарова праця кріпаків, що обробляли зе
мельні ґрунти. На цей час не досить було самої великої кількости 
робочих рук, щоб не відставати економічно, <треба було ще й праці 
вищої кваліфікації. Заможні пани, що мали неДтільки досить людей на 
оброблення своїх земельних багатств, але мали^ засоби навчати своїх 
кріпаків на фахівців різних потрібних в сільському господарстві ре- 
меств; коли праця цих фахівців була і зайва в господарстві, то і тоді 
могла давати користь — працю вищої кваліфікації легко було збувати 
за гроші.

Не в такому становищі були дрібні господарства, що занепадали 
не тільки через брак рук та землі, але й через низьку якість самої 
праці, через недостачу кваліфікованої праці. Зразок такого невеличкого 
господарства подають прибутково-видаткові і господарські записи родини 
Лазаревських за 1838—1845 рр. і).

Матеріяли ці не повні; прибутки й видатки записано не всі, а гос
подарчі записи уривчасті і часто неясні, але все-ж-таки вони дають 
уявління про загальний стан господарства.

Мета цієї статті показати економічний стан господарства цієї ро
дини, що їй присвячено цю книжку, щоб на підставі цієї економічної 
бази краще можна було зрозуміти матеріял, поданий у цьому томі. 
Більша частина цього матеріялу стосується до пізнішого часу ніж цей 
економічний нарис, але єсть дані, що ґрунтовних змін у самому госпо
дарстві не було аж до знищення кріпацтва.

Кріпацька праця, що була за економічну основу і в цьому малень
кому господарстві, була тут дуже низької якости; вона приставляла про
дукти тільки найпростіші, що сами по собі не могли завдовольняти 
потреб господарів, та почасти й самих кріпаків. Мало не по всяку річ, 
що вимагала певної вмілости, доводилося вдаватися до чужих людей — 
здебільшого до кріпаків багатих панів-сусідів. Навіть примітивне хлібо
робство не могло вдовольнятися знаряддям, що його виробляли сами *)

*) Надруковано далі (236—263 стор.) тільки частину їх; все не можна було надру
кувати з технічних причин.
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селяни, і тут треба було на допомогу чужих ремісників. Що-ж до дворо
вого і хатнього господарства, що потрібувало багатьох фахів, то тут 
ніяк не можна було перебуватися своїми силами.

До цього треба додати, що кількість дарової кріпацької праці 
була обмежена; в польовій праці все потрібне і входило в ці окреслені 
межі, бо там було ясно, що саме мали робити селяни; що-до дворових, 
то тут було важче одзначити, що вони му сіли робити дурно; здебіль
шого праця вищої кваліфікації, якщо хто з дворових цього пана і міг 
її  зробити, оплачувалася, та часто і за всякі дріб’язки доводилося 
платити і), дурно робили саму звичайну щоденну працю.

Але й та кріпацька праця, що за неї не плачено, була не зовсім 
дарова — на кріпаків, надто на дворових доводилося витрачати певні 
гроші, хоч і не такі великі (див. табл. 2) та за невеликого бюджету го
сподаря і вони були помітні, не кажучи вже за те, що й кріпаків було 
не багато. Ці три чинники — брак кваліфікованої праці, обмеженість даро
вої праці і витрати, що доводилося робити на кріпаків — знижували 
економічну вагу кріпацької праці та утрудняли становище цього дрібного 
господарства.

Господарі бачили ці хиби, але допо^эгти тут майже нічим не 
могли; дещо робилося в цьому напрямку, т& й давало воно незначні по
ліпшення: дали навчити дворового хлопця на ткача2) — але він ткав
не дурно, а тільки за меншу плату.

Щ ож до того щоб збільшити прибуток иншими засобами, поши
рити якусь прибуткову галузь, засів дорожчої культури, то-що, коли не 
на продаж, то хоч щоб цілком удовольнити свої потреби, багатьох-бо 
речей, що їх можна було мати з цього господарства, навсправжки не 
вистачало — то для цього довелося-б змінити здавна заведений порядок; 
але звичка додержуватися старовини, тая традиція, що панувала не 
тільки поміж селянами, а й поміж панами у всьому сільському госпо
дарстві, не дозволяла ніякої зміни. Ніякого плану в господарстві не 
було, все йшло так, як воно заведено за дідів, а що-до прибутків, то як 
вродить — дякують Богові за ласку, ан і — треба коритися гніву Божому.

Опитувалися збільшити прибуток од господарства, збуваючи зайві 
в господарстві добутки або за гроші або міною.

Продаж давав помітний прибуток у господарстві, але дул нерівний, 
випадковий (див. табл. 1). Продати можна було і більш од того, що 
продавали, та попит був невеликий на ті простіші продукти господар- *)

*) Часта порівнюючи плата за різні иноді дуже дрібні роботи кріпаків справляє 
вражіння, ніби господарі не вміли потрібною мірою визискувати своїх селян і тому мали 
з  них меншу користь, ніж могли-б мати. Можливо, що тут мала вагу й особиста вдача 
господаря, м’яка й лагідна. Досі діти та внуки його кріпаків згадують його поводження 
з селянами, напр. такий незвичайний на той час випадок: коли він виходив у жнива 
подивитися на роботу, побачивши, що женці відпочивають під копами, наче не поміча
ючи, проходив проз них, чекаючи, поки вони візьмуться знову до роботи.

-) Згодом також вивчили кравця і шевця.
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ські, що їх випускали на ринок {Загато ще и инших господарств. Нама
галися збути иншими засобами зайві продукти — позичали своїм кріпа
кам на віддачу або на обробку, міняли або платили натурою, але ці 
міни і позички давали мало. Ще пробували шинкувати купованою го
рілкою, продуктом, що легко можна було збувати тут-же в селі — на 
жаль, немає відомостей, чи давало це прибуток1).

Продаж коней та рогатої худоби давала иноді гроші (див. табл. 1), 
але це рідко траплялося, та й собі доводилося купувати взаміну.

Коли порівняти грошовий прибуток за три роки (1838—1840), що 
ми його тільки й маємо за ці роки, і-неповний запис 4-го року (1841) 
(див. табл. 2) з тими витратами, що йшли на платну роботу по госпо
дарству— своїм і чужим, — на утримання дворових, на податки за кріпа
ків і на витрати на саме господарство, то за два роки (1838—1839)
прибуток був менший од цих видатків. На третій рік (1840) допоміг 
урожай н«̂  сіно. Ці 4 роки ясно показують, оскільки ці прибутки були 
випадкові й як важко було на них базуватися 2).

Отжѵ. прибутків, які давала кріпацька праця, здебільшого не ви
стачало на саме утримування кріпаків та господарства, а що-до вищих 
потреб самої родини, тих що не можна було завдовольнити працею крі
паків, то на них ніяких коштів з господарства не залишалося. І тому 
на прибутки з самого господарства господарі жити не могли, а треба 
було допомогти зовні. Ця допомога була в платні самого господаря, що 
служив у Конотопі на той час засідателем; але і ця платня була
дуже невелика і він мусів підробляти приватною роботою (див. далі, 
стор. 39—40, 115, 117).

Перейдімо до деталів. Кріпаків було до 12 родин — до 40 душ.
їм було наділено землі близько 40 десятин, на цій землі були й двори
з будівлями, де вони жили, городи, трохи сіножатів, а решта — рілля.

*) Горілку купували у Кандиб, що мали свою гуральню (1840 р. куплено на 
180 карб.). Цікаво, що ш и н к у т а к и м  примітивним засобом, що коли брали горілку 
з бочки — вилитого на долівку р^Чх>алося 3 відрі.

2)
1838 1839 1841

Карб. Коп. Карб. Коп. Карб. Коп.

Прибуток . . . . . . 272 63 267 21 868 73

Видатки на зазначені 
п р е д м е т и .................. 246 31 284 83 643 54

У цих видатках не зазначено податки за кріпаків; за розрахунком господаря (див. далі, 
стор. 116) на податки і хліб, що зсипали за них у „магазин", що-року виходило коло 
333 крб. 20 к. Самих грошей платили, значить, трохи менше. Див. далі про податки* 
Треба завважити, що всі числа тільки приблизні, мабуть трохи зменшені.



Сам пан мав два двори з будівлями, з садами, городами і лева
дами; один, де він жив сам, лежав через греблю від села Гирявки на шляху *); 
другий у самому селі теж на шляху — тут мабуть і шинкували горілкою. 
Коло першого двора стояла „машина44 — вітряк кращої конструкції 2).

Городи та левади давали всякої потрібної городини та варива 
стільки, що взагалі вистачало на обихідку в господарстві. Найбільш 
садили картоплі простої та „червоної44 — всипали на зиму в погріб та 
ями до 300 мірок і більше залежно від урожаю3); картоплю иноді пози
чали або нею платили, роздавали, мабуть на посів своїм кріпакам, 
і продавали (по 15—40 к. мірку). Дуже рідко купували. З  неї-ж терли 
крохмаль на хатні потреби. Ще з городу продавали квасолю (пуд — 
1 крб. 65 к.), капусту (сотню — 50 коп.), огірки (сотня— 20 к., мірка — 
20 коп.), кавуни, дині — коли вродить. Купували з городини найчастіше 
цибулю і часник, а так само кавуни (по 26 к. штука, а татарські по 
55 к.), купували для города розсаду, деяке насіння.

Садили на левадах тютюн, що в цій місцевості дехто садив і на 
продаж. Але в цьому господарстві його садили тільки для хатнього 
вжитку, та й то не вистачало. Сіяли на левадах і льон теж у недо
статній кількості. ^

 ̂ Господарської польової землі було коло 144 дес. Здебільшого це 
(ула рілля, було й лісу трохи, більше за 7 дес., що годився на буду
вання, трохи сіножатів по лісках і окремо, левади4).

На польових ґрунтах сіяли жито, овес, трохи пшениці, гречку, 
просо, конопель. Всього цього було не тільки досить, а ще й залиша
лося зайве, що й продавали (див. табл! 1), платили їм, позичали на 
виплату і на одробку (день 35 к ) продавали (борошном потрошку, 
і печеним хлібом)г>). Конопель, уживаних на полотно, було досить, а на 
олію не вистачало. Продавали й солому, але найкращий прибуток давало 
сіно. У цій місцевості небагато сіножатів, лісків зовсім мало, на вигони 
землі не залишали — польову землю всю засівали, хоча й за трипільною 
системою, але що там за паша на толоці! І тому легко було розпроду
вати сіно у себе на селі сусідам, під голодний час то й солому.

У дворі були коні (кінь від 50 карб, до 325), воли (53 карб.), 
бички (14 карб. 50 к. — 26 карб.), корови (33 карб.) — бувало до 5 дій
них корів; вівці — до 7 карб., баранок 2 карб. 50 коп.). Кількість 
худоби часто мінялася, встановити не можна. Часто коні й худоба

0  Велика хиба як двора, де жив сам пан, так і всього села була недостача води. 
Ще Румянцевський опис називає тутешню річку Торговицю — Рудою. А на цей час 
залишився тільки став, що влітку пересихав; що-до самого двора, то тому, що він лежав 
на низькому місці, колодязі мали недобру воду і теж в посуху пересихали.

2) 1842 р. — 283 мірок; 1843 р. — 287 мірок; 1844 р. -  364 м.; 1845 р. — 187 м.„ 
мабуть що ці числа не повні.

J) Чи давала вона які прибутки — не маємо відомостей.
4) Див. стор. 120 і далі. Ґрунти показано такими за 1853 р., значить трохи пізніш, 

але за цей час значних змін не було.
Ціни див. стор. 259 і далі.
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бували доморослі, чи купували лошат або телят і вигодовували їх. Ко
рови та вівці давали дійва дуже не рівно, як і мусіло бути в - некуль
турному господарстві; иноді не тільки вистачало, а потроху й продавали 
молоко, сир (див. табл. 1), — а то доводилося купувати, найчастіш масло, 
як продукт, ѵ що потрібував деякого клопоту (1 ф. 25 к.). Вовни 
з овець теж не вистачало — докуповували хоч вовною, хоч просто готовим 
виробом (сукно, запаски, пояси).

Свиней годували досить — сала і ковбас вистачало ще й посилали 
синам, коли вониsвчилися, як ласощі. З  свиней, коли траплявся поку
пець, продавали щетину. Пташине господарство було зовсім у занепаді. 
Курей було замало, протягом цілого року — у м’ясоїд, купують курей на 
страву, а влі'ґку курчат; купували і квочок, як доводилося саджати на 
яйця; так само не вистачало й яєць, не тільки на харч, але й підсипати. 
Ще в дворі водилися голуб’ята, що їх різали на страву.

Пасіка була, мабуть, не стільки для користи, скільки для розваги, 
як це часто бувало по панських дворах, діти мали свої окремі вулики, 
що їх иноді ставляли в. саду. — А меду купували часто; навіть щоб 
підгодовувати бджіл доводилося докуповувати (банного 1 ф. по 25 к. 
на 12 карб.). Трохи продавали воску або/*вощини (див. табл. 2).

Сад давав досить яблук і груш; на зиму яблук клали 600, 1200, 
3500 штук залежно від урожаю. Груші, що в цій місцевості садять, 
сорти, які не можна зберегати, продавати не було кому — міняли сусідам 
на жито, продукт хоч і не дужо потрібний, але тривкий; варили груші 
в меду.

Всю працю потрібну, щоб добути перераховані продукти, мали 
дурно робити кріпаки. Не все вони вміли робити, як за це говорилося, 
і не зовсім дурно обходилася їх праця.

Кріпаки-селяни мали жити з своїх наділів, але деколи пани їм 
допомагали. В голодні роки підгодовували і їх і худобу (див. далі 
стор. 114). Иноді допомагали в господарстві, напр. платили за те, що 
ганчар склав піч у хаті кріпацькій.

Але найбільша витрата на кріпаків це було подушне^ що платив 
господар; числа цих виплат маємо такі:

1841 р. — 280 карб, податків.
1843 р .—* 91 карб. 90 к.
1844 р. — 550 карб, податків (з недоплатками за минулий рік), 

і рекрутських 80 карб. 50 коп.
1845 р. — 152 карб. 50 к. *).
Крім цих грошей господар зсипав хліб у „магазин“ замість своїх 

кріпаків (див. далі 115 ст.).

*) Ці — такі нерівні числа — можна з ’ясувати тим, що платили неакуратно і часто 
доплачували недоплатки за попередні роки. Коли пригадаємо, що що-року платилося подат
ків за кріпаків коло 333 карб., куди входили податки і хлібом, то середнє аритметичне 
4-х показаних чисел— коло 260 карб. — мабуть буде близьке до розміру самого грошо
вого податку.
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Дворові жили в господарському дворі на повному утриманню гос
подаря. Важко сказати, скільки саме бувало їх, — мабуть душ 7—9. 
Годувалися вони здебільшого продуктами, що добували в господарстві, 
але дещо і докуповували. Купували напр. сіль; у піст суху і солону 
рибу. На розговіни і свята — м’я с о 1), на Великдень — порося, а також 
пеклися паски з пшеничного борошна.

Одіж — сорочки, з замовленого з своєї коноплі полотна, — шили 
сами; пересічно давали по 4 сорочки на душу; раз на рік одрізувано 
полотна тому, у кого зносилися сорочки; чоловікам різали і на штани. 
Щоденне вбрання для дорослих шили з купованої тканини: пестряди 
(1 ар. по 35 коп.), демікотону, то-що * 2). З  одежі ще купували запаски 
сукняні (2 крб. 80 к. штука), або замовляли з своєї чи купованої вовни 
(55 коп. за роботу) 3); плахти купували рідко, тільки двічі за весь час 
(по 4 крб. 50 к.), мабуть заслуженим жінкам. Жінкам шили юпки з тику 
(на 3 крб. 65 к.); або замовляли сукняні юпки і чоловікам і жінкам за (ро
боту 2 крб., сукна 7 аршин, по 50^-75 к., комір для юпки — 20 к .); 
рідко купували готові — 7 крб. 50 к. Так само' і кожухи замовлялися 
з купованого смуха (1 крб. ЗО к., за роботу 80 к.); иноді з свого смуха, 
але чинити його оддавали кушніреві. Що-осени всю зимову одіж лагодив 
кравець (за 5 юпок, 2 свити, 2 кожухи — 5 карб. 50 к.). На чоботи 
й черевики купували просту шкуру (12—15 карб.) і платили за по
шиття; иноді купували і готові (чоботи 2 карб. 80 к., черевики 1 карб.), 
приношені — лагодили. Чоловікам купувалися шапки (1 карб. 75 к.), 
яломки (кілька на 90 коп.), жінкам — очіпки (48 к.) та хустки (1 карб. — 
1 карб. 30 к.), також і дівчатам хустки. Рідко жінкам купували великі 
„затяжні44 хустки (4 карб.). Дівчата збирали гроші собі на таку хустку 
і пані тільки додавала їм, що недоставало (по 1 крб. 50 к.). Купували 
червоні пояси (70 к.) або давали на це гроші.

Часто дещо потрібне з одіжи купувалося до свят великих — як по
дарунок або на ярмарок, що теж був за свято свого роду. На Різдво, на 
Великдень, а то й на ярмарок дівчатам дарували намисто (куплено на 
1 карб. 40 к.), сережки (по 20 к.), стрічки, гребінці (24 к.) хрещики, шну
рочки до них. Або роздавали замість подарунків невеликі гроші — на 
дівчат (75—80 к.); поважним особам з дворових у таких випадках да
вали від ЗО к. до 1 карб. 5 к. — кожному.

Жили дворові в хатах у господарському дворі, що лагоджено їх 
коштом панським. Купували для дворових окремий посуд череп’яний 
і дерев'яний, голки, веретена (по копійці), кремні; світилися каганцем (6 к.)

*) Скільки саме купували для дворових, не можна сказати, бо в записах не відо
кремлено, а зазначено разом і на панську родину і на людей.

2) Так само не можна сказати, скільки грошей виходило на це вбрання, бо зде
більшого купувалося разом на всю родину.

3) Платилося і за те щоб виткати і за фарбування — хатнє сукно було натураль
ного кольору; вовни фарбувати вдома не вміли; запаски фарбували червоні або чорні, 
пояси тільки червоні.
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1 для цього купували лій. Коли траплялася потреба, окремим дворовим 
купували дьоготь, коси (2 карб.), миски; поновляли панським коштом 
речі, що попсували вони (коли Максим розбив макітру, куплено 
нову — 1 карб.).

Обов’язково всім дворовим давано в великий піст на сповідь (од 
8 до 16 к. на душу).

Коли хто з дворових слабував, то лікували хатніми засобами, але 
одного разу — мабуть підчас пошести — привозили Гагеля (лікаря) до 
хорих і дали йому 10 карб. Рідко ліки купували спеціяльно для когось 
з дворових (Горпині—70 к.). Коли хто хорів тяжко, то запричащали (88 к.). 
Як помирав, то ховали господарі (за дитину 75 к.; за дорослого од
2 карб. 52 к., до 4 карб. 40 к. — залежно від людини).

Так само, коли дворовий одружувався, то йому давали гроші поїхати 
свататися, иноді шили дещо з одежі, а потім на вінчання, весілля, го
рілку, бублики, то-що; молодій дарували очіпок, чоботи, стрічки; моло
дому шапку; на все виходило від 21 карб. 56 к. до 27 крб. Коли дво
ровий брав жінку кріпачку в иншого пана, то господарі платили за неї 
куницю (80 карб.) — спосіб побільшити кількість кріпаків.

На жаль, не можна навіть приблизно сказати, скільки витрачувано 
на дворових усього—ми зовсім не знаємо, скільки йшло на них про
дуктів натурою, а та сума грошей, що на них витрачувано (див. табл. 2); 
дуже не повна, бо деякі речі, як уже сказано, куповано разом для 
людей і родини панської. На думку господаря, дворова прислуга 
була „малополезна", але вона вимагала багато витрат (див. далі 
стор. 116).

Вже згадувано, що за деяку працю кріпакам платили; у хлібо
робстві такої платної роботи було дуже небагато; ясно було, що крі- 
паки-селяни мусіли обробити, зібрати з поля і довести все до ладу. 
Косити сіножаті наче не входило в ці обов’язки — наймали своїх 
і чужих, щоб косити (день 35 к.), иноді за горілку, тарань.

Не так було з дворовою працею; у дворовому господарстві тра
пляється багато праці, що її не можна передбачати і яка не входила 
в обов’язок дворових, а мала була оплачуватися. Оплачувалася вона, 
коли її робили ті-ж дворові; иноді це була найпростіша праця, напр. *): 
що насікла пір’я для Саші (ЗО к.), що набила піч (11 к.), насталили со
киру (40 к.), зроблено колодочки для черезсідельника (15 к.), пошито 
сорочки (70 к . — 25 к.), почищено кабанів (колотих— 35 к.), то-що.

Або зрідка дворові робили і вищу роботу, як Бугай, що робив 
коло „магазина" 2) (по ЗО к. день, усього 6 карб. 30 к.), себ-то ла
годив його.

0  Зазначаємо тут випадки, коли напевно видко, що працю дворові робили за плату; 
але безперечно цих випадків багато більше, бо часто не зазначено, хто саме робив 
якусь платну працю.

-) Себ-то хлібного шпихліра.
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Завсіди плачено пастухам (за літо 3 карб. 40 к., 2 карб. 10 к.). 
Але корів оддавали і на випас до сусідніх панів (до Білозерського по 
50 к. корова — 5 корів і до Юркевича— 2 карб. 80 к., в Саранівку 
2 карб. 40 к . ) 1).

Пасічникові иноді і свойому кріпакові платили за літо (3 крб. 50 к. — 
12 крб. 10 к.).

Дворових ремісників не було і, як говорилося, роботи трохи вищої 
кваліфікації вони робити не могли і тому гроші витрачувані на цкг ро
боту, що її не могли робити свої люди, були порівнюючи великі 
(див. табл.).

Робота ця бувала така:
Ковальська: підкувати коней (від 45 к., до 1 карб. 20 к. за коня); 

зробити ножі, полагодити свердло, сокири (це все 2 карб.); за залізо 
на дві сохи (40 к.); перетягнути колеса (35 к., 50 к.); направити рифи 
в „машині", зробити заліза до нового амбара (12 карб. 50 к.), то-що. 
Залізо на ці роботи купували (18 к., 20 к. — 1 ф.).

Для теслярської роботи, хоча її  иноді робили і свої люди за плату, 
здебільшого наймали чужих. Теслі ставили нову хату на хуторі Костен- 
ківщині (22 карб.), амбар. Поклали поміст у передпокою і „угловой" 
(10 карб.); людям, що різали на ці роботи дерево, платили од шнура — 
4 крб. 55 к.; всього 25 крб. 45 к. Дрібніші роботи: вікно в коморі — 1 крб., 
що працював сокирою 25 к. Дерево на ці роботи мали з свого лісу, 
але й рубати дерево треба було вміти і договорювали „покружати‘̂  сосни 
кандибівських людей, за що дали їм 1 карб. Крильники укривали сарай 
(4 карб.), кухню (3 карб.), перекрили кімнати (8 карб.)— на цю роботу 
соломи було досить. Ганчарі клали або перекладали пічки (за піч у кім
натах— 8 карб. 75 к.). Колодяжники викопали колодязь у тому дворі, 
що був серед села — 20 крб. Олію забивали по 2 к. від макухи. Бондар 
що-осени перебивав дерев’яний посуд (4 крб. 5 к.). Мірошникові мабуть 
платили. борошном.

Що-до такої важливої галузи як вироб полотна, то тут було так: 
баби й дівчата і дворові і селянки — їх було 13 — 15 — мали все робити 
дурно, витрачаючи на це по певній кількості день, але за снування 
їм вже платили як за роботу, що потрібувала деякого вміння (5 к. — в 10 
пасом, 7 к. — в 15 пасом, 35 к. — в 40 пасом без харчів)* 2); рідко сну
вали дурно — може одробляли3).

Ткати вдома не вміли — оддавали ткачеві Остапові Габі. Але, як 
говорилося, пізніше вивчили хлопця-кріпака на ткача 4), якому все-ж-таки 
платили, хоча здається і дешевше; та чомусь продовжували віддавати 
і чужим людям.

0  Малося за вигідніше оддавати худобу на випас,, а сіно чи отаву — продавати.
2) Додаток «без харчів" подає думку, що цю роботу робили в дворі.
у) Мотала нитки і пряла разом з жінками иноді й сама господиня.
4) Умови див. далі стор. 262.
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. Ціни за ткання одного аршина були такі:

за полотно в 10 пасом— 4 к., 8 к.
УУ 15 УУ 4 к., 7 к.
УУ 16 УУ 8 к., 10 к.
УУ 18 УУ 8 к.
УУ 20 УУ 10 к.

З а  рік оддавали ткати до 200 арш., иноді до 300; платили за це од 
18 карб, до ЗО карб. Ткали полотна лляне, конопляне, кужільне і тонку 
рядовину.

Деякі речі для господарства куповано, крім сирового матеріялу 
(залізо, мідь, крейда, скло, зрідка деревня, цвяхи) купували ще такі речі: 
відра (пара 40 к.—50 к.), обручі (10—50 к.), вулики (по 1 карб.), стан 
коліос (3 карб. 50 к. — 4 карб. 50 к.), заміни висячі (40 к. — 1 карб.). 
З  приладдя: сокиру (1 карб.), коси (кілька — 2 карб. 40 к.), напилок 
(30 к.), сохи (по 70 к.), віжки (уж за 1 карб.). Особливо багато купу
вали для стайні: лимарщини (на 1 карб., 1крб. 20 к.), три лямці для хо
мутів— 1 карб. 50 к.), пара вудил (1 карб. ЗО к.), кілець і кичку для хо
мутів; шкребницю і щітку для коней (1 карб. 20 к.).

Ось що ми знаємо, з наших матеріялів, про витрати і прибутки, 
що торкаються самого господарства.

Ще розглянемо в загальних рисах, що витрачала ця родина сама 
на себе, окрім того, що вона мала з господарства. Ці витрати вона ро
била мало не виключно з грошових заробітків самого господаря і таким 
робом ці витрати не торкаються безпосередньо господарства, але вони 
доповнюють картину економічного стану родини.

Родина була велика: крім батька й матери було 7 синів; з них 4 
вчилися, з них один помер 1841 р., а один з 1840 р. почав служити 
в Сибіру, два останні кінчали університет у Харкові і один кінчив 
1841 р. 2 дочки дорослі — одна пішла заміж 1839 р. 2 немовляток за 
цей час народилося і померло. Батько, як говорилося, служив у Коно
топі, і часто жив там місяцяхми; мати господарювала, горювала і вдома 
і в полі *).

Будиночок, де жили, був під стріхою і деякі кімнати без помосту, 
тільки трохи згодом їх помостили. Меблів не купували, а потроху робив 
їх столяр: стіл овальний і канапа (10 карб. 50 к.), оббив канапу (2 карб. 
10 к.), друга канапа (6 карб. 50 к.) і пестряди на оббивку її (1 карб. 
60 к.), шерсти для канапи (2 карб. 50 к ), комода (10 карб.), ліжко під 
політуру (15 карб.), шкатула (88 к.) * 2).

У дворі витрати, щоб завдозольняти особисті потреби господаря 
та його родини, були невеликі: лагодили брику на ресорах, на якій їздили 
(колеса перетягували, ресори лагодили); до саду кликали зрідка са-

г) Див. далі стор. 116.
2) Шкатула була необхідна річ у панському будинку, щоб переховувати документи.
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дівника (давали 2 карб. 63 к., З карб. 50 к.), купували садовий ніж 
(2 карб. 95 к.), лопатку (80 к.); на зиму в „макітри цвітошні“ (ЗО к.) пе
ресаджували квіти з саду.

Більшість речей як для господарства так і для особистих потреб 
купували найчастіш на таких ярмарках: Вознесенському та Іллінському *) 
в Ромні (50 верстов від с. Гирявки), Воздвиженському в Кролевці (50 верстов) 
і в Конотопі Успенському (15 в.). Рідше купували в Коропі.

Коли що треба було поміж ярмарками» то купували в „городі“ — 
Конотопі, найближчому місті до с. Гирязки. На ярмарках товари були 
трохи дешевші.

Що-до харчів, то крім того що мали з свого господарства, купу
вали: сіль (пуд від 2 карб, до 2 карб. 50 к.); на рік виходило 6—8 пудів. 
Часто купували рибу; на неї витрачали на рік більш од ЗО карб., суху, 
солону, копчону, мерзляк, підльодну і живу * 2) — це була необхідна 
страва в піст і пісні свята; рідко купували кав’яр (80 к. і дорожче 1 ф ). 
Олії на піст своєї забивали до 40 макух, але цього не вистачало, до
куповували кілька кварт (70—80 к. кварта). Пісною стравою були і сухі 
гриби (від 48 к. до 1 карб. 40 к. 1 ф.).

М'ясо яловичину купували в м’ясоїд на розговіни або великі свята — 
на рік до пуду й більш (10 к. — 20 к. 1 ф.); рідко свинину та баранину — 
частіше ягнята та барашків живих (1 карб. 50 к.). Куряче м’ясо вжи
вали часто — купованих до 50 штук на рік (од 13 к. до ЗО к. курка); 
курчат та голуб’ят рідше (10 к. пара). Багато яєць купували на Велик
день (штук 200). Купували й дикі яйця, себ-то диких птахів 3).

Біле борошно № 1 „крупічатка“, якого не вміли дома молоти, ку
пували до свят, здебільшого до Великодня на паски; всього на рік 
пудів до 3-х (пуд 3 карб. 80 к. до 5 карб. 80 к.). З  крупи купували 
манну (40 к. — 1 ф.), риж (ЗО к.); ще макарони (40 к.).

На чай і цукор витрачали порівнюючи великі гроші. Був самовар 
(29 карб. 60 к.), для нього купували вугілля; чаю виходило на рік до 
6 фунтів, на 60 карб, (дешевший по 6 карб. 1 ф., а кращий від 11 карб, 
до 14 карб.); цукру більш од двох пудів на рік витрачали по-над сто 
карбованців, купували головами - (1 ф. од 95 к. до 1 карб. 35 к.); меду 
крім свого купували до пуду (1 ф. від 32 к. до 35 к. — підцід).

Пили й каву — рідко — виходило до 15 ф. на рік (не палена од 
1 карб. 10 к. до 2 карб. 20 к. 1 ф.) — палили сами і купили на це 
трубу; був і кавник (6 карб.).

Ласощі — цукерки (од 1 карб, до 1 карб. 29 к. 1 ф.), фиґи (40 к.), 
горіхи всіх родів, родзинки (50 к.), чорнослив (25 к.), ріжки, то-що — купу
вали для дітей часто, мабуть при всякій оказії в город. Так само й буб-

0  Тоді ще Іллінський ярмарок не було перенесено до Полтави.
2) Ціни дуже різноманітні залежно від роду, великости, часу, то-що. Взагалі цей 

матеріал дає багато подробиць до історії цін, тут не використаних.
3) Дикі яйця взагалі дешевші од курячих: курячі дешевші од копійки яйце, а то- 

і до 2 коп. — залежно від сезону.
Укр. Археографічний Збірная, т. II. II
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лики (в’язка 10 к.) були звичайним гостинцем для дітей 1). Крім того 
вони мали трохи не ритуальний характер — говіння, хрестини, весілля, 
похорон, мандрівка на прощу — не обходилися без роздачі бубликів.

Купованих присмак уживали таких: шафран, імбір білий і жовтий, пе
рець, лавровий лист, мушкатний горіх, то-що—кожного купували на 20 — 60 к.

Питва купованого вживали мало і рідко, в незвичайних випадках; 
виморозки (2 карб. — пляшка), отаманське (2 карб. 8б к. — 3 карб.), сотерн 
(2 карб. ЗО к.), тенериф (2 карб. 80 к.), кассис (кварта 1 карб. 60к.), цитри
новий сік (60 к.) або цитрини (штука 10 к. —20 к.) купували й робили вдома.

Що-до одежі, то напівдарового полотна на сорочки завсіди виста
чало, докуповували дуже рідко (десятка — 10—20 к. аршин); шили со
рочки свої-ж жінки за гроші. На домашні сукні та дітям на „бешметики“, 
штанці, шаровари купували дешеві тканини: пестрядь (37 к. 1 арш.), де
мікотон (од 41 к. до 1 карб.), холстинка (од 40 к. до 1 карб.), півск- 
тець — 40 к., нанка (50 к.), то-що.

Кращі тканини купували дорослим дочкам: кисія, бухмуслін (90 к.), 
марселін (2 карб. 70 к.), сентигюр (2 карб. 80 к.), жаконет (1 карб. 
80 к.), декос (2 карб.), то-що.

З  шерстяних тканин, що купували на зимові сукні, пальто та сур
дути господареві й синам, що вчилися, були такі; полутерн (3 карб. 70 к.), 
драдедам (4 карб. 75 к.), сукно (6 карб. 50 к.—7 карб.). Хто шив сукні, 
майже немає відомостей. Зрідка говориться, що кращі сукні жінкам шив 
або „Станиславѣ або жид (сукня 5 карб. 75 к.), шнурівка—10 карб. 
,.пудериман“. „монтон“ — 16 карб.; мабуть, що дітям шили вдома, а го
сподар шив своє вбрання в Конотопі, де на той час він служив.

Взуття иноді купували готове (черевики — 1 карб. 10 к., чоботи — 
7 карб.), а частіш купували шкури: козлик, виросток, габелок (од 4 карб, 
до 7 карб. 50 к.) і замовляли шевцеві за гроші; лагодили теж за гроші; 
чистили взуття добрим дьогтем (40 к. кварта).

На шуби дочкам купували хутро лисяче (85 карб.) і коміри під- 
курні (19 карб. 50 к.). На голові господиня носила очіпок (9 карб. 50 к.), 
узимку шапочку (за  роботу 2 карб.), а то пов’язувалась і хусткою. 
Дочки носили хустки (1 карб. 50 к. —2 карб. ЗО к.) й шарфи (9—10 карб.) 
або шапочки (18 карб.), пізніше і капелюхи (22 карб.). Сам господар 
і хлопчики носили кашкети, взимку шапки.

З  речей дорогоцінних за ввесь час покуплено сережки дочці (20 карб.) 
і коралі (18 карб.) та два золотих хрещики.

Зазначмо деякі речі, що купували для хатнього вжитку, щоб завдо- 
вольняти деякі культурні потреби. Щоб прати сорочки з білого полотна 
й білі сукенки панночок, купували мило (15—27 к. 1 ф.) й синьку (1 кр. 
80 к. 1 ф.). Такі білі речі й прасували (праска 1 карб. 80 к.). З  туалет- *)

*) Вражають великі витрати на ласощі, чай, цукор і каву, що на той час було 
розкіш і вживали їх далеко не всі панки; можна думати, що великою мірою це робилося 
для дітей, що для них батьки нічого не шкодували. Окрім цього, їм часто купують цяць
ки або дають дрібні гроші —І карб. 75 к.



Господарство незаможного панка на Конотопщині в першій половині XIX в. XIX

ного дріб’язку купували гребінці „закладні" і „тупейні" (по 50 к.), 
шпильки, (сотня—60 к.), ріг на черевики (60 к.), хустки до носа (70 к.), 
помаду Мусатова (1 карб. 60 к.), перфуми (1 карб. 80 к.), фіксатуар (Ікарб.), 
мило в коробочках (27 к.), то-що. Був і годинник, що купив син у Харкові 
за 42 карб. Купували приладдя, щоб вишивати бісером (на 1 карб. 36 к.), 
гарусом (63 золотники—10 карб,), шовком (зол. 25 коп.), заполоччю 
червоною й білою по канві; шили в п'яльцях, що зробив за гроші столяр; 
плели з тамбурних бавовняних ниток прутками. Тютюн купували Жу
кова, свого не вміли так обробляти; його нюхали — купували табакерки 
(80 к.) і тільки дорослі сини курили: їм купували люльки (по 25 к.)

Хати освітлювано свічками лойовими (45 к. 1 ф.), для них були 
щипці (40 к.). У кімнаті, де взимку пряли дівчата, світили каганцем, 
але господиня хоріла і не могла переносити чаду і через те трохи зго
дом і там стали світити свічками. Запалювали кременем; дуже рідко ку
пували сірнички (коробочка 25 к.). В домі й дворі все замикали. В кімна
тах у дверях були внутрішні замки, у дворі колодки.

Посуд купували і простий полив7яний і білий: тарілки, борщова 
чашка (80 к.), карафа, чарки (25 к.), соусник (1 карб. 80 к.), чайні чашки 
(6—3 карб. 50 к.) і скляні сільнички (по ЗО к.), шклянки. Полоскаль- 
ничка мідяна (1 карб. 50 к.); ложки дерев’яні „червоні" (10—45 к.) 
і срібні *); про виделки не згадується; кухняний посуд — горщики 
череп’яні, макітри, сковороди чавунні (1 карб. 90 к.).

На завдоволення релігійних потреб витрачалися гроші в таких ви
падках: на говіння всієї родини — здебільшого у великий піст (діти—
16—ЗО к.; дорослі 60 к.—1 карб. 88 к.). На Різдво й Великдень прихо
дили священики з хрестом (давали священикові і дячкові 50 к., — 
1 карб. 20 к.). Як бували в церкві, давали кілька копійок у карнавку 
(10 к.—14 к.), на свічки, иноді на часточку. Вдома напередодні свята 
світили лямпадку; для цього купували оливу (1 карб. 1 ф.), курили 
в кімнатах ладаном або смирною (40 к. лот). Як знаходилася дитина, то 
священикові на молитов давали (80 к.); на хрестинах давали бабі 
й людям (80 к. — 3 карб.), так само коли бували в кого на хрестинах, 
то давали бабі (1 карб. 20 к.), платили за хрестини священикові, коли 
хто з родини був кумом (2 карб.). Як хто з родини нездужав, то най
мали молебінь і акафіст (80 к. — 2 карб. ЗО к.) і навіть роковий 
(17 карб. 50 к. свящ. і 2 карб. 627*2 к. дячкові) з приводу якоїсь особли
вої оказії. Так само хорого причащалк Як ховали, то за дітей пла
тили священикові менше, за дорослих більше (4 карб. 40 к.—5 карб. 92 к.— 
за все). Як хто помирав — замовляли панахиду (1 карб. 60 к.), ставили 
стіл для людей (на 8 карб. 45 к., куповано крім хатніх запасів).

На Різдво давали колядникам; на Василя засівальникам (роздавали 
в раз від 15 к. до 52 к.). Замовляли образи з приводу якихсь випадків 
або в манастирях, у заможних панів сусідів (4 карб., З карб.). *)

*) Срібних мабуть не вживали і коли йшла заміж старша дочка, то їх вимінювали 
ка новий фасон з маленькою доплатою, бо вони були низької проби, і оддали їй.
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Зрідка їздили на прощу, своїми кіньми— там наймали молебінь, 
давали на часточку, на свічі, привозили бублики (на все 3 карб. 15 к.— 
5 карб. 80 к.). їздили в Мельню на Кролевгччині (за 35 верстов від 
Гирявки), — там була капличка в лісі; в Рихли — манастир на Кролезеччині 
(за 70 в. від Гирявки), в Крупецький манастир коло Батурина і ще де-куди, 
їздили часто і на ярмарки, але там завсіди бували люди знайомі, або 
родичі, у кого можна було перебути, і витрачали тільки на покупки* 
Рідко бували на ярмарках у театрі (3 карб. 50 к.), в звіринці.

Коли хто хорів з родини, то, як говориться, зверталися до молитви, 
але це саме не заздовольняло, і крім цього ще й лікувалися; здебільшого 
власними силами; купували такі ліки, на 20—40 к. кожного: цитвар, 
ялівцеві ягоди, сенес, калган, сабур, камфора, хінна сіль, ревень, магне
зія, Олександр, лист. Дітям щепили віспу (2 карб.), як дуже слабував один 
з синів, то привозили двічі підлікаря (3 карб. 50 к., 1 карб. 75 к.). 
Роди сходили звичайно за допомогою тільки бабки, але одного разу 
довелося вдатися до акушерки (10 карб.) і ліків купити на 5 карб. 40 к. 
Зрідка кидали кров (3 карб. 50 кі)

Як хоріла худоба або коні, то кликали коновала (2 кб. 70 к.) — кидали 
кров. А домашніх ліків уживали таких, як синій камінь, сірка.

Багато грошей виходило на навчання дітей (див. далі стор. 114,115 
і табл. 2). Поки діти були вдома, то купували дрібниці: олівці (10—15 к.), 
ножі стругати олівці (1 карб. 20 к.), папір сірий лібра 28 к., голанд- 
ський (80 к.) грифель з кільцем, щоб не загубився (23 к.), галяс і купер- 
вас на чорнило, буквар (80 .\.), деякі книжки. Але вдома не було кому вчити і 
їх одвозили кудись учитись — до Конотопу, Ніженя, Харкова, Петербургу ..

Треба було платити за науку, книжки, утримання, дорогу, то-що. 
Посилали з паничами і хлопця-служника, що його треба було й одягти 
й утримувати. Платили за все і грішми і натурою (див. табл. 2, і далі 
стор. 261). Витрачали гроші і на листування з відсутніми дітьми (за лист 
від 35 к. до 1 карб. 20 к. — залежно від віддалення). Вивести дітей у люди 
це була мета існування цієї родини, а тому тут грошей не шкодували.

Нарешті, не можна не згадати за незвичайний випадок, що вимагав ве
ликих витрат, а саме як видавали старшу дочку заміж. Було витрачено 
більш од тисячі карб, на домові речі та одіж. Речі ці майже нічим не 
відрізняються від тих, що родина вживала звичайно: лисяче хутро на 
кожух (170 карб.), багато тканини, посуд; /Деякі речі, що вживали зви
чайно домового виробу, при цій незвичайній оказії купувалися: рушники 
(90 к. штука), скатірка, сервета десертна (6 карб.), панчохи, що звичайно 
плели їх удома. З  золотих речей куплено було тільки золоті сережки 
з рубінчиками (20 карб.) J).

Далі подаються таблиці прибутків і видатків. Суми зазначені в них, 
тільки приблизні, як про це не раз говорилося — по-перше через те, що 
не все записувалося, по-друге — до них не входить плата натурою.

0  Про суму всього вивіна див. стор. 114.
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Таблиця /.
Прибутки від продажу таких речей.

1838 Р- 1839 Р- 1840 Р- 1841
і

Р. j

Карб. Коп. Карб. Коп. Карб. Коп. Карб. Коп.

Жито . . . . 2 8 _ _ 3
і

і 50 _ _

Овес . • — 60 56 67 86
55

8 40
Пшениця - . — — 50 — • — — —
Гречка . . . . 21 50 48 — — ! — — —
Просо 12 60 — - — і  _

1
61 20

Пшоно . '— — — — 90 ! — —
Конопл. насіння . 20 50 — — — 1 — —
Житнє борош. . 4 83 8 4 — 1 __ — —
Сіно . . . . 27 _  і 18 — 416 І  55 . 2 20
Солома . . . . — і1

5 50 123 — — —
За в^пас 181 — 0 — 108 50 — —
Шкури . . . . — — j _ — 32 — — —
Віск і щетина . 12 24 і — 22 82 — —
Худоба і коні . — — 21 — 88 — * 325 —
Печений хліб . — 28 — — — 95 — —
Шинка . . . . — — — — — 75 — —
Мед (варений) . — — — — — 90 —

~  1

РАЗОМ . . 282 63 267 21 973 52
Ґ'

396 80 j

Таблиця 2.

Видатки на
1833 jР- 1839 jР* 1840 jР- 1841 ір.

Карб. К. °/о Карб. К. °/о |Карб. К. Карб. К. %

Господарство . 93 83 5,12 156 47 4,14 310 40 12,65 126 58 6,86

Платну працю 113 88 6,20 71 47 1,89 92 95 3,79 82 40 4,54 І
Кріпаків . . . . 38 60 2,10 56 89 1,52 34 6 1,38 27 82 1-54)

Податки . . . . — —
V

— — — — — — 280 — 15,42

Н а  г о с п о д а р я  т а  й о г о  р о д и н у :

Харчі . 446 89 24,37 485 75 12,86 540 12 22,02 434 15 23,90

О д і ж .......................... 623 24 33,98 443 71 11,75 387 80 15,80 189 28 1.0,42

Навчання дітей . 398 4 21,70 738 95 19,56 574 16 23,40 398 73 21,96

Всі инші потреби 
родини . . . . І 119

56 6,52 261 84 6,90 307 56 12,54 121 83 6,77

Вивін дочці . і _
і — — 1004 67 26,59

і
— і

і
— — — —

Виплата боргів .
і

І
— — 559 8 14,78 206 13 8,40 155 66 8,57

РАЗОМ . . ! 1834
1

4 — 3778 . 83 — 2453 18
! 1

1816
1

45 —


