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(НА МАТЕРІАЛАХ ЩОДЕННИКІВ ЯКОВА МАРКОВИЧА)

У статті, на основі матеріалів щоденників Я. Марковича вперше виділені традиційні при-
води для святкових трапез козацької старшини першої половини ХVIII ст. Визначено типи 
та тривалість святкових застіль, відповідно до нагоди, з якої вони відбувались. Розглянуто 
типові правила їх проведення та виділено передумови відхилення від загальноприйнятих 
норм. 
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За історію людства харчування не втративши своєї біологічної суті набуло широких соціаль-
них функцій. На цьому ґрунті постала величезна кількість застільних практик зі своїми соціаль-
ними нормами і традиційними звичаями. Не були виключенням і українські землі, де існували 
чітко сформовані та стратифіковані застільні практики: буденні і святкові, домашні й суспільні, 
приватні й офіційні. Вони були чи не найвагомішою складовою сімейних, календарних і ситуа-
тивних свят.

Святкову гостинність українців, формування її традицій почали досліджувати в межах ет-
нографії починаючи з ХІХ ст. Ряд провідних учених не тільки зібрали вагомий фактологічний 
матеріал, а й провели його історичний та культурологічний аналіз1. На жаль, протягом ХХ ст. 
спостерігалось зменшення зацікавленості цим колом питань, що було пов’язано з ідеологіч-
ною складовою, Але за часів Незалежності відбувся новий сплеск інтересу до історичного 
минулого українського етносу загалом і до застільних традицій і практик зокрема. З’явився ряд 
фундаментальних робіт провідних українських вчених2 та ціла низка наукових статей, що ана-
лізують окремі сегменти проблеми3. Однак, більшість праць ґрунтується на матеріалах щодо 
селянського побуту, а от практики суспільної верхівки практично ігноруються, хоча роль еліт у 
формуванні українського етносу надзвичайно вагома. Це обумовлено вкрай обмеженою кіль-
кістю джерел, хоча говорити про їхню відсутність також не можна. Зокрема, достатньо інфор-
мативними є щоденні записки Я. Марковича, що охоплюють другу чверть ХVIII ст., і надають 
можливість заповнити бодай деякі існуючі прогалини щодо цілого ряду питань4.

На початку ХVIII ст. в середовищі козацької старшини прийнято було дотримуватися народ-
них звичаїв. Основними приводами влаштувати святкову трапезу були притаманні для укра-
їнського етносу святкові події. Народження дитини та ритуали родинного циклу були одними з 
найважливіших у традиційній культурі українців. Щоденники, на жаль, нічого про це не повідом-
ляють, хоча автор неодноразово стверджує, що при народженні дітей було заведено сповіщати 
родичів про цю подію. Для цього відсилались слуги з листом або усним повідомленням і обов’яз-
ково зі «взваром родинным»5. Іноді цю місію виконували старші в родині жінки6. Сам «взвар» 
або, як його ще називали, «узвар»7 був спеціально випеченим з цієї нагоди заварним хлібом8. 

Батько або дід новонародженої дитини влаштовував вечірку для своїх товаришів одразу 
після отримання радісної звістки9. Щодо такої вечірки, то ніяких правил не було і особли-
вих вимог не висувалось. Це міг бути як обід, так і банальна п’янка. Головне було гарно 
випити10. А от до святкування хрестин підходили більш ґрунтовно. Про цю подію, як правило, 
попередньо сповіщали. Після самого обряду хрещення батько дитини давав парадний обід, 
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або навіть бенкет. Очевидно це було обов’язковим, оскільки Я. Маркович з регулярністю фік-
сує це у своєму щоденнику. Тільки в Глухові протягом 10 років він брав участь у понад 20 таких 
святкувань11. Іноді подібні події відбувалися щотижня12, а бувало, що їх розділяла лише доба13.

Зазвичай до столу запрошувались гості, присутні при церковному обряді14. Дійство це від-
бувалося переважно в домі батька дитини, однак, скоріше як виключення, могло відзначатися 
в будинку діда15. Оскільки за церковними правилами дитину потрібно було охрестити в певні 
строки, обирати дату довільно не було можливості, тому нерідко на цей день припадали як 
церковні свята16, так і приватні17. У разі таких «накладок» пріоритет надавався відзначенню 
хрестин. Застілля могло тривати до самої пізньої ночі й обов’язково супроводжувалось вели-
кою кількістю спиртного18. Могли гості залишитися і на наступний день до обіду, опісля якого 
вже і роз’їжджались19.

Святкові трапези були необхідним елементом і весільного обряду. За народною традицією 
власне весіллю передувало сватання та заручини. Щодо сватання або, як його називає у що-
денниках Я. Маркович, «сговорины», «сговор свадебный», то вірогідно чіткої регламентації 
його святкування не було. Безумовно, це був приватний захід, тому й відзначали його у вузь-
кому колі на власний розсуд. Це міг бути святковий обід «с подпияхом»20, або «банкет приват-
ный» для членів родини і сватів21. Однак цим це обмежувались і зазвичай публічний бенкет для 
більшого кола гостей відбувався на наступний день22. 

Більш помпезні бенкети давали з приводу заручин. Так заручини канцеляриста Юркевича 
зі «свойственною гетьмановой» та брата Я. Марковича Івана з дочкою Ломіковського Натою 
святкувалися з різницею в три дні у «гетьманського столу»23. Та й оголошення про весілля, так 
зване, «публикованне» намагалися зробити за обідом, в присутності великої кількості гостей24. 
Згадуються в щоденниках і окремо влаштовані бенкети для проводів на весільний акт у інше 
місто нареченого. Відбувалися вони в гетьманському дворі за участі великої кількості гостей з 
числа козацької старшини та російської адміністрації25. 

Саме ж весілля в середовищі еліт тривало по п’ять – шість днів26, що було дещо довше тер-
мінів селянського весілля та й мало дещо інший порядок. На нього попередньо запрошували 
особисто27. Розпочиналося воно в суботу ввечері з бенкету, коли з’їжджалися гості. Застілля 
тривали всі наступні дні з ранку до глибокої ночі й супроводжувались «музикою, стрельбою и 
подпияхом» до ночі. Відбувались вони за традицією в маєтку батька нареченої28, однак це не 
було обов’язковим правилом. За домовленістю сторін весілля могло святкуватися й у наре-
ченого29. Вірогідно не обов’язково було залишатися протягом весілля на одному місці30. Так 
під час весілля дочки Я. Марковича Пелагеї зі Степаном Пєковцем у вівторок «банкет был у 
родителей, где весельные наши гости и мы и подпияхом»31. Роз’їжджалися гості після обіду в 
четвер, як правило, з від’їздом молодят. Але могли прогуляти і довше32.

Хоча для того, щоб випити за здоров’я молодят, зовсім не обов’язково було їздити на весіл-
ля. Так, Я. Маркович з товаришами «заездили до атамана глуховского и подпияли для весело-
го акту з дочерью Кандыбы, в Конотопе совершившегося»33. Надолужити втрачене можна було 
і по поверненю молодят додому. Так сам Я. Маркович влаштовував бенкет «для приезду детей 
наших. Был генерал з генеральшею и гетьманова и протчиих много и подпияхом»34. Можна 
було гарно погуляти аж до ночі35 або ж хоча б відобідати «с подпияхом»36. Деякі з весільних гос-
тей вважали за потрібне за декілька днів надіслати господарям листа з подякою за частування 
і «з комплиментом о сватбе»37.

На жаль, Я. Маркович жодного разу не вказує на кількість весільних гостей. З його запи-
сів зрозуміло лише, що вона різнилася в залежності від дня. Постійно були присутніми лише 
близькі родичі38. Однак, з огляду на попередні закупівлі, їх мало бути чимало. Так за місяць до 
весілля своєї доньки у вересні 1733 р. Я. Маркович відправив свого управляючого «до Кро-
левца для купли ложок и тарелок красных по 100, да ножов дюжин 3-х»39, а на передодні «у 
хуторе (Гамалеевском – О.П.) вылучили баранов 40, яловиц старих 2, а молод 1., волов 2 на 
зарез для веселля»40.
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Дещо скромніше відзначали весілля російські можновладці41. Навіть князь Іван Панкраті-
йович Шаховський з нагоди власного весілля обмежився одним святковим обідом у себе на 
квартирі42. Разом з тим росіянами була привнесена традиція відзначати застіллям з випивкою 
річниці весілля, які з часом почали набирати більшої ваги. Так якщо у 9 листопада 1729 р. прос-
то «Обедалисмо у князя и подпияхом, для того, что он сего числа женился»43, то 10 листопада 
1730 р. «у князя был банкет где гетьман и протчие были для того, что в таком дне женился 
он на княгине, чему теперь годов 9»44. І ще одну московську новацію привезла з собою сестра 
Я. Марковича Уляна Толстая. Вона влаштувала весілля: «девка ея Анна отдана за Афонку, 
служителя ея, а друга сватба – крепостные ея брачились». Сам автор з дружиною, його брат 
Михайло з дружиною та їхній батько там обідали, більш того, Я. Маркович виконував роль 
посаженного батька45.

Однією зі специфічних трапез були поминальні обіди. Головним і обов’язковим був обід, 
який відбувався в день похорон. Організовували його найближчі родичі або прямі спадкоємці 
у своїх будинках46, або у разі захоронення у монастирі – на території останнього47. Присутніми 
були всі учасники похоронної процесії, переважна більшість з яких залишалась ночувати й на 
наступний день брала участь у ще одному поминальному обіді48.

Менш значущими, але обов’язковими, були поминальні обіди на дев’ять, сорок днів та ро-
ковини. Вони проходили в значно вужчому колі, переважно близьких родичів і знайомих49. Іноді 
за бажанням родичів скликали ширше товариство50. Були випадки, коли родичі, які не змогли 
бути присутніми на похороні, збирали своє найближче оточення на поминальний обід у себе51.

В залежності від статусу покійника перелік поминальних обідів міг бути розширеним. Так по 
смерті 19 грудня 1729 р. гетьманші Анастасії Скоропадської перші три дні відбувалися щоденні 
поминальні обіди52. Задля їх організації у Гамалієвський монастир управляючий Я. Марковича 
«Демян приехал с Петром кухарем, и дали ведомость привозу сюда: гусей 390, утят 214, курей 
296, индиков 47, масла фасок 9, сыра дежка 1, соли бочка 1, овощи сушуной мех»53. 

До основних поминальних трапез додались «полусорочины»54 та «полугодовое… помина-
ние»55. За бажання замовляли без прив’язки до дат окрему службу, що завершувалась поми-
нальним обідом. Так зробила 11 листопада 1731 р. родина Я. Марковича «Поминание было о 
умерших и потому обед попам и дякам имелся зде, з которыми родитель и я обедали»56. 

Обов’язково святковими застіллями відзначались релігійні свята. Першим з-поміж інших 
був Великдень (Пасха). Традиційно це було родинне свято. «обедали сами» и все лучшие 
дворовые служители» запрошувались на обід57. Сторонні в цей день могли завітати тільки 
для привітання. А от святковий обід за їхньої участі відбувався лише на наступний день «По 
службе Божей, обедали у нас здешние жители, все лучшие…» «Старшина и духовенство здеш-
нее все значковые товарищи и мещане кушали у нас с подпияхом»58. Хоча це й не було суворо 
зарегламентовано, окрім домашніх за святковим столом могли бути й запрошені. Так на Пасху 
1719 р. «Гостей Великороссийских и всех Роменчан знатнейших трактовали в доме родитель-
ском»59.

Наступним за важливістю святом було Різдво. Щоправда відзначалось воно дещо скромні-
ше60. Зазвичай святкували з «домашніми», в число яких входили не лише члени родини. Так у 
1740 р на Різдво в Сваркові у Я. Марковича «з домашних были: Янушкевичъ, Кучарский, Мак-
симъ Ровнецкий»61. Можна було відправитися з привітаннями й до гетьмана та залишитися 
там на святковий обід, а то й на вечерю62. Різдвяні свята, що тривали до 1 січня, були приводом 
нанести візит і місцевим очільникам російської адміністрації. Так сам Я. Маркович у 1730 р. 
наносив вітальний візит князю Шаховському, а в 1731 р. – Тургенєву. Однак вони носили фор-
мальний характер вияву лояльності й ніяких застіль з цього приводу не відбувалось63. 

Під час святкування Водохреща поєднувалися релігійні обряди та світські заходи, що нада-
вало дійству особливої урочистості. Свято розпочиналося освяченням води «при отправленіи 
обикновенной на ліоду церемонеи» за участі великого зібрання людей. А завершувалося бен-
кетом для козацької старшини й запрошених осіб у садибі гетьмана64.
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Інші ж релігійні свята чітко не регламентувались і були лише приводом повеселитись або 
запросити до себе «по службе Божей обедали у нас многие и подпияхом»65, або відправитись 
до когось66. Єдине церковне свято, коли не влаштовували бенкетів, а традиційно «обедали 
приватно» була Радониця67.

Отже, традиційні приводи для застілля для козацьких еліт у першій половині ХVIII ст. були 
зумовлені складовими традиційної побутової культури й формувалася в сукупності громад-
ського й сімейного побуту з урахуванням календарного циклу. Вони в значній мірі зберігали на 
собі народні звичаї, однак мали і свої відмінності. Святкові трапези влаштовувались з нагоди 
найрізноманітніших подій. В першу чергу, це були великі церковні свята – Пасха, Різдво, Водо-
хреще. Обов’язково відзначали у такий спосіб родини, хрестини, весілля, похорони й поминки.

1 Афанасьев-Чужбинский А. С. Поездка в Южную Россію. Ч. 1. Очерки Днепра. – 2-е изд. – СПб.,1863. – 
468 с; Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / сост. М. А. Маркевич. – Репр. воспр. изд. 1860 г. – К., 
1991. – 174 с.; Сумцов Н. Ф. Культурные переживания // Киевская старина. – 1889. – Т. 28, № 1. – С. 64–89.; 
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В статье на основе материалов дневников Я. Марковича впервые выделены традицион-
ные поводы для праздничных трапез казацкой старшины в первой половине XVIII в. Опре-
делены типы и продолжительность праздничных застолий, согласно поводам, по которым 
они происходили. Рассмотрены типовые правила их проведения и выделены предпосылки 
отклонения от общепринятых норм.

Ключевые слова: Яков Маркович, казацкая старшина, празднование, застолье, еда, алко-
голь.

This article based on diaries of Jakiv Markovych firstly defines traditional occasions for festive 
meals of Cossacks officers in the first half of the 18th century. Types and duration of feasts according 
to occasion are determined. Typical rules and prerequisites of deviation from accepted norms are 
considered.

Keywords: Jakiv Markovych, Cossacks officers, celebration, feast, food, alcohol.


