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The article reviews and analyzes the publications of the journal «Tryzub», the 
official printed organ of the UNR in exile devoted to the figure of Hetman Mazepa 
for the period 1925–1940. Emigre publicists turned to the hetman’s personality in 
the context of the modernity. Publications and events dedicated to Mazepa held the 
idea of   the continuity of the Ukrainian liberation struggle, the connection between 
the epoch and the figure of Hetman Mazepa with the epoch and personality of Symon 
Petliura. The figure of Mazepa completely idealized, he is appeared as an outstanding 
statesman, politician, who devoted his whole life to the struggle for the liberation 
of Ukraine from the Russian occupation. The visible symbols of this were to be the 
Kleinod and the Ring of Hetman Mazepa. Publicism of the interwar period also 
contributed to the development of scientific historiography with mazepology, which 
had preserved the estimates of the hetman, given by Ukrainian publicists, until today. 
An important aspect of publications is the crosscutting of the idea of   Ukraine’s 
Europeanism, the traditions of the joint struggle against the East – the Russia.
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родини менсьКої сотенної старшини  
у споВідних розписах XViii ст.

На основі відомостей сповідних книг визначається загальна чисельність 
представників родин сотенної старшини та їхня частка в населенні 
містечка Мени починаючи з середини XVIII ст. Аналізуються особливості 
та інформаційний потенціал сповідних розписів як джерел до вивчення 
людності того періоду, визначаються показники середньої населеності 
старшинських дворів з огляду на наявність слуг та інших співмешканців. Згідно 
з класифікацією домогосподарств британського дослідника П. Ласлетта 
досліджуються особливості типології старшинських родин з 1746 по 1779 
роки. За спостереженнями автора більшість з них впродовж цього періоду 
проходили кілька фаз свого розвитку, під час яких відбувалися зміни їхньої 
структури з простих сімей на складні та навпаки. При цьому значна частина 
представників сотенних старшинських родин, які залишали батьківські двори, 
засновували свої домогосподарства в Мені або навколишніх селах.

Ключові слова: сповідний розпис, домогосподарство, типологія сім’ї, 
сотенна старшина, Мена, Чернігівський полк. 

Дослідження сімейно-шлюбних відносин посідає 
важливе місце у вивченні людських спільнот. На думку  
вчених, сім’я в ранньомодерну добу складала основу 
соціальної та господарської діяльності та була сино ні-
мом до термінів «двір» та «домогосподарство». Під ними 
розумілася сукупність родинних зв’язків, місце про жи-
вання та спільна життєдіяльність [22, с. 219; 35, с. 354].

У західних країнах дослідження сімейних структур  
тривають з 1960-х рр. Одним з прикладів є праця 

Дж. Хаджнала «Моделі шлюбів в Європі та їх 
розвиток». Вчений виокремлював «західну» та «східну» 
моделі шлюбної поведінки. На його думку весь 
Європейський континент можна поділити на дві великі 
зони, приблизно за лінією Санкт-Петербург – Трієст. 
Відмінність між ними полягала у різному віці вступу до 
шлюбу. Мешканці Східної та Південно-Східної Європи 
одружувалися раніше на відміну від жителів Західної та 
Центральної Європи. В 1970-х рр. перевага у вивченні 
сімейно-шлюбних зв’язків належала представникам 
кембріджської групи з історії народонаселення та 
соціальної структури, очолюваної П. Ласлеттом. Він 
розробив класифікацію домогосподарств з огляду на 
структуру сім’ї [20]. Різні аспекти розвитку та функціо-
нування сім’ї досліджували М. Міттерауер, С. Хок, 
Е. Фукс, Р. Зідер та ін. На пострадянському просторі 
першість у вивченні зазначених проблем належить 
таким вченим, як Ю. Гончаров, В. Носевич, В. Каніщев, 
Б. Миронов, В. Лещенко [13]. Польські вчені 
(М. Копчинський, Ц. Кукльо, Р. Понят, М. Шолтисек та 
ін.) досліджують історію сімейних структур Центральної 
Європи, яка, за спостереженнями М. Шолтисека, 
не мала чітко визначеного місця за домінування 
вищезгаданої концепції про західний та східний тип 
сім’ї. Окрім аналізу сімейних структур, вчений приділяє 
значну увагу соціально-економічним факторам їхнього 
існування, циклам розвитку, принципам передачі 
верховенства в родинах та з’ясовує правила формування 
домогосподарств, характерні саме для досліджуваного 
ним регіону [33, с. 242 – 243; 35; 36].

На українських теренах цю проблематику дослід-
жував у свій час А. Перковський, який проаналізував 
загальну чисельність, середню населеність, станову та 
родинну структури домогосподарств Київського полку 
та Старокодацького намісництва Війська Запорозького 
[26, с. 104-111]. Сучасна українська історіографія 
з історії сім’ї представлена працями М. Крикуна, 
Ю. Воло шина, В. Дмитренка О. Сакала, О. Якименка. 
та ін. Аналізується структура домогосподарств та 
типологія сімей в середовищі мешканців старообряд-
ницьких слобод, полкового міста Полтави, родин 
священиків, козаків та селян в селах Лубенського полку 
[3; 4; 6; 12; 15; 18; 30; 34]. 

Специфіка подібних досліджень передбачає залу-
чення відповідних джерел, з яких найбільш затребу-
ва ними є матеріали церковного обліку, а саме 
сповідні книги. В них фіксувалося відвідання сповіді 
парафіянами православних церков починаючи з семи-
річного віку. Нагадаємо, що обов’язковий облік 
населення, яке мало щорічно сповідуватися та прича-
щатися, був остаточно запроваджений в Російській 
імперії згідно з указами імператриці Анни Іоанівни від 
4 лютого та Синоду від 16 квітня 1737 р. [12, с. 54]. 
Інформаційні можливості сповідних книг аналізувалися 
в працях Б. Миронова, В. Дмитренка, О. Романової, 
О. Сакала та ін. Окрім цього здійснюється публікація 
матеріалв сповідних книг [31]. На думку Б. Миронова, 
однією з їхніх переваг є фіксація одних і тих самих груп 
населення, що дозволяє співставити дані церковного 
обліку для великого проміжку часу [21, c. 116]. 
О. Сакало зазначає, що ці розписи містять більш повну 
інформацію про чисельність населення, статево-віковий 
поділ, сімейно-шлюбні зв’язки у порівнянні з джерелами 
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світського походження та дозволяють простежити 
динаміку структури сімей за певний часовий проміжок 
[28,  с. 383–385]. Водночас вони позбавлені недоліків, 
про які йдеться у працях В. Дмитренка та Н. Романової. 
Як правило, облік населення в парафіях священики 
організовували самотужки. Укладаючи сповідний розпис 
за поточний рік, вони часто вносили дані за попередній 
рік, не перевіряючи наявний стан справ. В. Дмитренко 
звернув увагу на численні неточності в записах щодо 
віку, зумовлених і традиційним недбалим ставленням до 
нього людей того часу. Причому священики допускали 
подібні помилки навіть по відношенню до своїх рідних 
[12, с. 100].

Але застосування сповідних розписів має велике 
значення для генеалогічних студій про родини представ-
ників козацької старшини, вивчення внутрішнього життя 
яких теж активізувалося останнім часом [11]. Окрім 
відомостей про вік та членів їхніх сімей, ці джерела 
дозволяють уточнити дані про час перебування певного 
старшини на військовій чи цивільній службі. В нашому 
дослідженні проаналізуємо показники населеності домо-
господарств, типологію родин представників сотенної 
старшини, що проживали в містечку Мена Чернігів-
ського полку. Також простежимо зміни в структурі 
їхніх родин, спираючись на матеріали сповідних книг 
менських церков Різдва Богородиці, Михайлівської та 
Троїцької, укладених у 1746, 1766 та 1779 рр.

Розпочнемо з показників населеності домогоспо-
дарств. За даними сповідних розписів у 1746 р. пред-
став ники козацької старшини мешкали в 11 дворах, що 
становило 5% від загальної кількості домогосподарств 
у Мені, яких всього налічувалося 213. Населення 
містечка в той час налічувало 2560 осіб, а представники 
старшини в ньому становили 2%. На показники 
населеності старшинських дворів вплинули особливості 
фіксації у сповідних розписах  служителів, «дворових 
людей» та підсусідків. «Дворові люди», на думку 
вчених, становлять досить строкату групу осіб (слуги, 
наймити та піддані), що обслуговували панський двір, а 
в польській історіографії були позначені терміном służba 
domowa [2, с. 37; 5, с. 392; 18]. У сповідному розписі 
церкви Різдва Богородиці в дворах старшин згадуються 
лише служителі, при домогосподарствах Михайлівської 
церкви – служителі та «дворові люди», а підсусідки – 
піддані старшин записані окремими дворами наприкінці 
сповідних книг. Натомість сповідний розпис Троїцької 
церкви фіксує підсусідків («соседей») в дворах стар-
шин, а служителів позначає як «дворових людей» [9] 
(див. табл. 1). 

У сповідних розписах за 1766 р. загальна кількість 
дворів старшинських родин не змінилася, а от 
чисельність мешканців зросла до 375 осіб. Відпо-
відно показник середньої населеності становив 34,1. 
Частка членів родин сотенної старшини суттєво не 
змінилася, і при загальній чисельності населення  
містечка у 3925 осіб становила 1,5%. Піддані категорії 
теж позначені по-різному. В дворах при парафії Михай-
лівської церкви разом або окремо згадуються служителі 
та «дворові люди», при Троїцькій церкві – служителі та 
підсусідки («соседи»), а при церкві Різдва Богородиці – 
служителі, «дворові люди» або підсусідки [7].

Дещо зменшилася чисельність мешканців стар-
шин ських дворів за сповідними розписами 1779 р., а 

показник середньої населеності становив 31,9. Проте 
зросла кількість членів родин козацьких старшин, частка 
яких становила 1,7%. Категорії служителів, «дворових 
людей» та підсусідків так само переписані без будь-якої 
системи [8].

Перейдемо до аналізу типології родин менських 
старшин, розглядаючи водночас зміни їхньої структури 
впродовж 1746–1779 рр. Для цього застосуємо згадану 
класифікацію П. Ласлетта, згідно з якою розрізняють 
п’ять типів домогосподарств:

– домогосподарство самотніх осіб (solitaries) – 
вдівці/вдови, сироти, або особи, які не перебувають у 
шлюбі;

– домогосподарство без структури (no family) – 
поєднане родинними зв’язками, але його члени не 
утворюють нуклеарного ядра (спільне проживання 
неодружених або овдовілих братів/сестер, діда або баби 
з онуками тощо);

– нуклеарне або просте домогосподарство (nuclear 
family household) – складається зі шлюбної пари з дітьми 
або без них та залишається таким і у випадку смерті 
одного з батьків;

– розширене домогосподарство (extended family 
household) – основною ознакою є наявність родичів, які 
не утворюють сімейного ядра. Залежно від того, ким 
вони доводяться голові родини, розрізняють розширення 
по висхідній (якщо разом зі шлюбною парою живе хтось 
з їхніх батьків), низхідній (якщо цей батько – голова 
домогосподарства) та бічній лініям (неодружені брати, 
сестри або племінники);

– складне або мультифокальне (multiple family 
household) домогосподарство – складається з кількох 
сімей них ядер. Розширені та мультифокальні госпо дар-
ства вважаються складними [20, с. 136-139] (див. табл. 2).

Розпочнемо зі старшинських родин, що мешкали 
на території парафії церкви Різдва Богородиці 1746 р. 
Насамперед, це нащадки менського сотника Гната 
Сахновського. Його син, Іван Гнатович відомий як 
менський сотник у 1723–1739 рр. та чернігівський 
полковий обозний у 1739–1768 рр. [24, c. 503]. Дружина 
Сахновського, Євдокія, була донькою генерального 
судді Михайла Забіли. У 1746 р. Івану виповнився 
71, Євдокії – 61 рік. Разом з ними проживали 
6 синів. Найстарший Петро (25 років) був одружений 
на 20-річній Анні і в 1756–1768 рр. згадувався 
горошинським сотником, потім – бунчуковим товаришем 
[24, с. 505]. Івану виповнився 21 рік, Пантелеймону – 
17, Михайлу – 15, Федору – 12, Степану – 8 [9, арк. 283]. 
Таким чином вони утворювали складну двопо ко лінну 
родину з 9 чоловік, що складалася з двох сімейних ядер. 
У господарстві обозного мешкали 14 служителів.

Наступним згадаємо онука Гната Сахновського 
22-річного Павла, батько якого – Петро Сахновський 
згадувався як бунчуковий товариш, що до того часу 
вже помер. Сам Павло з 1740 р. служив військовим 
канцеляристом. Його дружиною зазначена 17-річна 
Євдокія Федорівна Полторацька, донька сосницького 
протопопа. Разом з Павлом в одному дворі мешкали 
його брати Андрій (18 років), Йосип (17 років), Панте-
леймон (2 роки), сестра Ірина (15 років). Таким чином 
вони утворювали розширену родину по боковій лінії з 
6 осіб. В них було 12 служителів [9, арк. 284; 24, с. 507] 
(див. мал. 1).
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Таблиця 1
Населеність дворів козацької старшини та їхніх родин

Парафія Рік
Населеність дворів Населеність родин

К-ть
дворів

К-ть
осіб

Середній 
показник

К-ть
родин

К-ть
осіб

Середній 
показник

Різдва Богородиці

1746

5 37 7,4 5 24 4,8

Михайлівська 3 87 29 3 16 5,3

Троїцька 3 69 23 3 16 5,3

Всього 11 193 17,5 11 56 5,1

Різдва Богородиці

1766

5 174 34,8 5 23 4,6

Михайлівська 3 110 36,7 3 13 4,3

Троїцька 3 91 30,3 3 25 8,3

Всього 11 375 34,1 11 61 5,5

Різдва Богородиці

1799

3 93 31 3 17 5,7

Михайлівська 4 145 36,2 4 22 5,5

Троїцька 3 81 27 3 28 9,3

Всього 10 319 31,9 10 67 6,7

Таблиця 2
Типологія родин менської сотенної старшини 

Парафія Рік
Типологія родин

Одинаки Нуклеарні 
(прості) Розширені Мультифокальні

(складні) Без структури

Різдва Богородиці

1746

– 3 1 1 –

Михайлівська 1 1 – 1 –

Троїцька – 1 – 2 –

Всього 1 5 1 4 –

Різдва Богородиці

1766

– 4 – 1 –

Михайлівська – 3 – – –

Троїцька – 2 – 1 –

Всього – 9 – 2 –

Різдва Богородиці

1799

– 2 – 1 –

Михайлівська – 3 – 1 –

Троїцька – 1 – 2 –

Всього – 6 – 4 –

Малюнок 1
Умовні позначення
Умовні позначення 

  чоловік              жінка 

                

                       шлюбна пара 

                             

          вдівець                   вдова

          

                      А є чоловіком В. 

                      С і D їхні діти,  

                   а Е – невістка  

 

Родина військового канцеляриста Павла Сахновського (1746 р.) 

 

 

 
 

22 
17 

18 17 2
15 

А
В 

С
Е D 

Родина військового канцеляриста Павла Сахновського (1746 р.)

Умовні позначення 

  чоловік              жінка 

                

                       шлюбна пара 

                             

          вдівець                   вдова

          

                      А є чоловіком В. 

                      С і D їхні діти,  

                   а Е – невістка  

 

Родина військового канцеляриста Павла Сахновського (1746 р.) 

 

 

 
 

22 
17 

18 17 2
15 

А
В 

С
Е D 



Гілея ІСТОРИЧНІ НАУКИ	 Спеціальний	випуск

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» 23

У цій же парафії мешкала родина чинного на той 
момент менського сотника Григорія Кузьминського 
(отри мав посаду у 1742 р.). Йому тоді виповнився 
51 рік. Дружиною Кузьминського згадувалася донька 
гене рального судді Агафія Федорівна Лисенко (46 ро-
ків). Вони мали семеро дітей. Найстаршому сину 
Михайлу було 23 роки. Далі йшли двоє синів віком 
13 та 17 років, кожного з яких батьки назвали Іваном. 
Це могло бути пов’язано з дотриманням постів 
та принципу наданням дітям імен за святцями [4, 
с. 178]. Хтось із них у 1765 р. відомий як військовий 
канцелярист, а з 20 грудня того року – як військовий 
товариш [23, с. 602]. Наймолодшому сину Петру випов-
нилося 9, донькам Стефаниді – 19, Дарії – 17 та Анні – 
3 роки. В господарстві налічувалося 11 служителів віком 
від 13 до 36 років [9, арк. 283зв.].

Далі згадувався двір значкового товариша Василя 
Павловського, який отримав це звання згідно з указом 
Генеральної військової канцелярії від 9 вересня 
1743 р. У 1746 р. йому було 46 років. Його дружиною 
згадувалася Анастасія Пилипівна Полторацька, донька 
бурмистра (44 роки)[17,с.361]. Вони мали 4 синів: 
Леонтія (19 років), Олексія (14 років), Григорія (8 років) 
та Федора (4 роки). В них було 4 служителів [9, 
арк. 284зв.]. Також при цій парафії проживав менський 
сотенний отаман 29-річний Кирило Оникеєнко разом 
з дружиною Катериною Григорієвою (23 років), сином 
Іваном (5 років) та донькою Феодосією (3 роки). З ними 
жили 4 служителів [9, арк. 284зв.].

У сповідній книзі Михайлівського храму переписані 
три старшинські домогосподарства. В одному з них 
мешкала донька Гната Сахновського бездітна вдова 
Феодосія Милевська (58 років). Її чоловік Олексій 
Милевський згадувався як менський наказний сотник, 
який помер під час польського походу 1733–1735 рр. 
В її господарстві мешкало 42 «дворових людей», які 
утворювали 7 простих, по 1 розширеній та 1 мульти-
фокальній родині [9, арк. 302].

На території цієї парафії мав житловий двір Іван 
Кирилович Троцький, наказний сотник менський у 
1735, 1741, 1743, 1744, 1748 рр. У 1746 р. йому було 
49 років. Одружений з 44-річною Тетяною Сидорівною 
Кузьминською, донькою менського намісника [32, 
арк. 612, 618; 17, с. 373]. Вони мали трьох доньок: 
Феодосію (18 років), Анну (16 років) та Анастасію 
(7 років). Разом з ними проживала шваґрова Троцького 
39-річна вдова Марина Григорієва з донькою Агафією 
(12 років) та сином Романом (10 років). Отже вони 
складали мультифокальну родину з 8 чоловік. В їхньому 
господарстві налічувалося 16 дворових людей, 12 з яких 
утворювали 4 сім’ї. Наостанок до парафії Михайлівської 
церкви належав двір Михайла Богдановського, 
менського сотенного писаря з 1729 р. У 1746 р. йому 
було 46 років. Разом з дружиною 40-річною Агафією 
Павловою він мав 5 дітей: Олексія (9 років), Марію 
(8 років), Федора (6 років), Марію (4 роки) та Тетяну 
(1 рік). В їхньому господарстві мешкало 3 родини 
дворових людей загальною чисельністю 13 осіб [9, 
арк. 301-301зв.].

Ще кілька старшинських родин проживали на тери-
торії парафії Троїцької церкви. Насамперед, це Яким 
Іванович Сахновський, син полкового обозного, відомий 
у 1746 р. як вакансовий сотник. Йому виповнилося 

28, його дружині Анні – 20 років. Вона була донькою 
чернігівського полкового обозного Павла Сангурського 
(1734–1738 рр.) [24, с. 505; 16, с. 36]. Вони мали 3 дітей: 
Михайла (4 роки), Павла (3 роки) та Олену (1 рік) 
[9, арк. 330]. В їх господарстві мешкало 4 «дворових 
людей» та 29 підсусідків, які утворювали 9 простих 
родин. Сахновський перебував на вакансі до 1748 р. 
коли отримав призначення у Березинську сотню [17, 
с. 355].

У цій же парафії мешкали представники родини 
Омелют, які тривалий час обіймали посаду менсь-
кого сотенного хорунжого. Одним з них був Юхим 
Омелянович Омелюта (43 роки) – сотенний хорун-
жий у 1737 та 1743–1748 рр. [32, арк. 689; 16, 
с. 44]. Він та його дружина Анна Опанасівна (36 ро-
ків) мали двох синів Василя (20 років) та Якова 
(7 років), який народився 9 жовтня 1739 р. [14, 
с. 274]. Василь був одружений на 20-річній Євдокії 
Кузьминій. В їхньому дворі проживали 3 родини 
«дворових людей» загальною чисельністю 11 чоловік  
[9, арк. 339зв.]. 

Цікавою виявилася ситуація з Костянтином 
Дейнекою, менським сотенним осавулом з 1739 р. [17, 
c. 367]. Він жив у дворі свого батька, козака Дем’яна 
Дмитровича. Голові домогосподарства було 76 років, 
його дружині Агафії Івановій – 66 років. Окрім сина 
Костянтина (32 роки) в них згадувалася донька Анна 
(13 років). Костянтин був одружений на 29-річній Уляні 
Василівні, з якою мав доньку 5-річну Уляну. Отже, перед 
нами ще один приклад мультифокальної трипоколінної 
родини. В їхньому дворі мешкала родина «дворових 
людей» з 3 чоловік [9, арк. 337].

Як вже зазначалося, сповідні розписи дають мож-
ливість простежити зміни структури родин, чисель-
ності їхніх представників впродовж значних часових 
проміж ків. Звернемося до сповідних книг за 1766 р. 
Полковому обозному Івану Сахновському було 89, а 
дружині Євдокії – 79 років. З ними залишилися лише 
двоє синів: Михайло (32 роки) та Степан (27 років). 
Служителів налічувалося 16, а «дворових людей» – 
73. 10 червня 1768 р. Іван Сахновський склав духовний 
заповіт. Помер до кінця року [7, арк. 463-464зв.; 24,  
с. 503].

З нащадків бунчукового товариша Петра Сах-
нов ського в парафії церкви Різдва Богородиці зали-
шився Пантелеймон Сахновський (30 років), який 
з 20 грудня 1765 р. згадувався як військовий товариш 
при відставці. Його дружиною була Анна Михайлова 
Соколовська (23 роки), «донька шляхтича корони 
Польської» [24, с. 507]. В них було двоє дітей: 
Стефанида (3 років) та Стефан (1 рік). З ними 
жили 2 родини підсусідків чисельністю 9 чоловік  
[7, арк. 466 зв.].

Домогосподарство його брата Павла Сахновського 
(40 років) тепер знаходилося в парафії Троїцької церкви. 
Імператорською грамотою від 29 липня 1753 р. він 
призначений менським сотником на місце померлого 
Григорія Кузьминського [24, с. 506]. Його дружині 
Євдокії на той момент було 30 років. В них було 
4 дітей: Василь (15 років), Анна (9 років), Іван (7 років) 
та Григорій (4 років). В їхньому дворі проживали 
10 чоловік служителів та 30 підсусідків [7, арк. 490–
490 зв.] (див. мал. 2).
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У парафії Михайлівської церкви мешкала 35-річна 
Феодосія Іванівна Сахновська, вдова Пантелеймона 
Івановича Сахновського. З 1748 р. він згадувався 
як військовий канцелярист, з 2 червня 1760 р. – як 
військовий товариш у відставці за хворобою, через 
яку напевно і помер. У Феодосії Іванівни було 5 дітей: 
Йосип (13 років), Василь (12 років), Антоній (8 років), 
Ілля (6 років) та Параскевія (4 роки). В їхньому маєтку 
налічувалося 34 «дворових людей», в середовищі яких 
виявлено 5 простих та 1 складу сім’ю [32, арк. 110; 7, 
арк. 433зв.; 24, с. 506].

Після смерті сотника Кузьминського головою домо-
господарства була вдова Агафія Федорівна (у 1766 р. – 
66 років). З нею залишалися син Михайло (46 років) 
та донька Степанида (41 рік). В їхній садибі мешкали 
5 служителів та сім’я «дворових людей» з 5 чоловік [7, 
арк. 465зв.]. 

У родині Василя Павловського відбулося суттєве 
поповнення. Сам він у 1755–1771 рр. згадувався 
як чернігівський полковий осавул [16, с. 37]. У 
1766 р. йому було 66, дружині Анастасії – 63 роки. 
Їхній старший син Леонтій (36 років) одружився 
з 34-річною Євдокією Омелянівною. Вони мали 3 
дітей: Захарія (13 років), Євдокію (12 років) та Василя 
(8 років). Холостими були Олексій (31 рік) та Григорій 
(26 років). В маєтку налічувалося 8 служителів 
та 25 «дворових людей» [7, арк. 465]. Таким чином за 
двадцять років структура родини змінилася з простої на 
мультифокальну.

Відомості сповідних книг допомагають уточнити 
інформацію щодо змін у складі місцевих правлінь. Так, 
на території парафії Михайлівської церкви мешкав 
менський городовий отаман Іван Васильович Климович, 
відомий на цій посаді з 1753 р. У 1766 р. йому було 
45 років. Він був одружений з донькою козака Анною 
Василівною (35 років). Їхній найстарший син Павло 
(22 роки) служив канцеляристом в суді. Іншому сину 
Пантелеймону було 16, а доньці Ганні – 12 років. З 
«дворових людей» в  їхньому господарстві мешкали 
44 особи, які утворювали 12 простих сімей [7, арк. 434; 
32, арк. 190, 568 зв.; 16, с 44].

Писарем сотенного правління з 1758 р. згадувався 
Гнат Герасимович Романовський. У 1766 р. йому 
було 27 років. Він мешкав у своєму дворі при парафії 
Михайлівської церкви разом з дружиною Анна Євста-
фієвою (22 роки) та родиною підсусідків з 4 чоловік [7, 
арк. 437зв.].

Зміни сталися і в родині Дейнек, які продовжували 
жити при парафії Троїцької церкви. Сотенний 
осавул Костянтин Дейнека тепер став головою 
домогосподарства. Але позначення щодо віку ще 
раз підтверджують вищевказані недоліки, можливі 
для цих джерел – у 1766 р. Дейнеці та його дружині 

Євдокії Григорівні чомусь було по 40 років. Вони мали 
трьох синів. Старший (20 років) та середній (16 років) 
отримали ім’я Василь. Наймолодшому Михайлу на 
той момент виповнилося 7 років. З ними мешкали 
підсусідки брати Данило та Лук’ян Небери зі своїми 
дружинами [7, арк. 504].

Помилки щодо віку виявлені і щодо родини 
Юхима Омелюти, відомого тоді як абшитований 
сотенний хорунжий. Посада хорунжого перейшла його 
сину Василю, яку той обіймав у 1750–1768 рр. [32, 
арк. 311, 527; 16, с. 44]. Юхиму Омелюті було 60, його 
дружині Анні – 50 років. Василь мешкав з батьками. 
У сповідній книзі вказано, що його вік – 40 років. 
Разом з дружиною 30-річною Ксенією Кузьминою він 
мав сина Григорія (9 років) та доньку Анну (14 років). 
У батьківському домі залишився і Яків Омелюта.  
У 1766 р. йому було 30 років. Його дружиною згаду-
валася 26-річна Євдокія Іванівна Орловська, донька 
священика з с. Баби. Вони мали трьох дітей: Андрія 
(9 років), Корнилія (7 років) та Анну (6 років) [7, 
арк. 507в.]. Яків Омелюта у 1768–1772 рр. відомий як 
хорунжий чернігівської полкової артилерії [32, арк. 311; 
16, с. 37]. З інших дітей Юхима Омелюти згадуються 
Павло (20 років), Максим (17 років) та Єфимія. В них 
було 3 служителів та 19 підсусідків, які утворювали 
4 прості сім’ї [7, арк. 507 зв.]. Таким чином, родина 
Омелют за цей час суттєво збільшилася та налічувала 
3 сімейні ядра.

Простежимо зміни в родинах козацьких старшин 
за сповідними книгами 1779 р. В маєтку Сахновських 
на території Різдвобородицької парафії мешкала 89-річна 
вдова обозного Євдокія Сахновська. З нею залишився 
син Степан Іванович (41 рік), відомий у 1768–1772 рр. 
як бунчуковий товариш та підсудок Менського повіту. 
В 1778–1779 рр. Сахновський обіймав посаду земського 
судді. 29 листопада 1779 р. отримав чин колезького 
асесора [24, с. 505, 506]. В їхньому маєтку мешкали 
13 служителів та братська родина підсусідків з чотирьох 
чоловік [8, арк. 174].

У 1779 р. 54-річна вдова Феодосія Сахновська жила 
на території Михайлівської парафії разом з трьома 
синами: Василем (25 років), Антонієм (23 роки) та 
Іллею (19 років). До їхнього господарства відноси-
лися 4 служителі та 45 підсусідків, які утворювали 
4 нуклеарні та 5 мультифокальних родин [8, арк. 222].

Колишній менський сотник Павло Петрович Сахнов-
ський 11 січня 1772 р. отримав звання бунчукового 
товариша при відставці [24, с. 507]. У 1779 р. 55-річний 
Сахновський та його дружина Євдокія (45 років) жили 
при парафії Троїцької церкви. Їх найстарший син 
Василь (26 років) разом з дружиною 22-річною Софією 
Василівною мали двох синів Петра (4 роки) та Федора 
(2 роки). Василь Павлович у 1783–1797 рр. згадувався 
як прапорщик у відставці [8, арк. 244; 24, с. 511]. Інший 
син Сахновського Іван (20 років) з 1776 р. почав службу 
канцеляристом в Малоросійській колегії. 8 березня 
1781 р. отримав звання військового товариша. Його 
дружиною була донька колезького асесора, Меланія 
Іванівна Томиловська. Ще одному сину Сахновського 
Дмитру у 1779 р. було 10 років. У 1783 р. він згаданий 
як кадет Морського корпусу у Санкт-Петербурзі [24, 
с. 511]. Також у Сахновських була донька Марія 
(11 років) [8, арк. 244] (див. мал. 3).
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Брати Павла Сахновського станом на 1779 р. теж 
досягли певних успіхів у службовій кар’єрі, особистому 
житті та завели власне господарство. Його брат Андрій 
Петрович Сахновський оселився у с. Величківка. 
На службі він відомий з 1759 р., а з 1766 р. відомий 
як значковий товариш у віці 39 років. Сповідна 
книга величківської Спасо-Преображенської церкви 
містить відомості про склад його родини. Дружиною 
Сахновського з 1755 р. згадувалася Устина Кіндратівна 
Плоска, донька значкового товариша. У 1766 р. їй 
було 35 років. Вони мали 4 дітей: Карпа (15 років), 
Павла (6 років), Іоана (2 роки) та Зіновію (13 років). 
Також в господарстві згадувалося 2 служителів [10, 
арк. 24 зв.; 24, с. 506]. У 1768–1778 рр. Сахновський 
обіймав посаду возного у Менському земському суді 
[10, арк. 4; 24, с. 506]. У 1779 р. Сахновському було 
49, його дружині – 48 років. Їхній син Карпо (27 років) 
був одружений на 22-річній Євдокії Григорівні, з якою 
мав сина Івана (1 рік). Разом із Сахновським мешкали 
інші діти: Іван (16 років), Матрона (14 років) та Дарія 
(8 років). В них було 5 служителів [8, арк. 334 зв.].

Ще один брат Павла Сахновського Йосип розпочав 
службу у 1745 р. У 1748 р. призначений військовим 
канцеляристом. Згадувався на цій посаді і в 1754–
1760 р. У 1768–1783 рр. відомий у званні військового 
товариша, проживав у с. Феськівка [16, с. 365]. Згідно 
зі сповідною книгою сільської Миколаївської церкви 
у 1779 р. Йосипу Сахновському було 54 роки. Його 
дружиною з 1762 р. згадувалася донька вертіївського 
сотника Пелагія Петрівна Зимницька, якій у 1779 р. 
виповнилося 50 років. Дітей вони не мали. З ними 
жив племінник Іван Васильович (28 років), його 
дружина 24-річна Параскева Фомина, сини Микита 
(5 років) та Дмитро (1 рік). В їхньому господарстві 
мешкало 8 «дворових людей» [8, арк. 460 зв.; 24, 
с. 506]. У Феськівці оселився і Пантелеймон Петрович 
Сахновський. У 1779 р. йому було 46, дружині – 
42 роки. У Сахновських, окрім Степаниди (19 років) та 
Степана (16 років), згадувався син Тихоній (8 років). 
В їхньому господарстві мешкало 6 дворових людей [8, 
арк. 460 зв.; 24, с. 507].

З нащадків Григорія Кузьминського в Мені зали-
шився його син Петро, який мешкав на території Різдво-
богородицької парафії. Він почав службу з 1755 р. У 
1764–1768 рр. він згадувався як військовий канцелярист, 
з 1776 р. – абшитований військовий канцелярист, а 
з  1 січня 1784 р. – військовий товариш у відставці [23, 
c. 602]. У 1779 р. Кузьминському виповнилося 40 років. 
Його дружиною була Анастасія Петрівна Полторацька, 
донька бунчукового товариша (20 років). Вони мали 

доньку Анастасію (5 років). В них налічувалося 6 слу-
жителів та 26 підсусідків, що утворювали 6 простих та 
1 складну родину [8, арк. 176; 16, с. 360]. 

Василь Павловський у 1779 р. відомий як суддя 
Чернігівського полку (з 1782 р. – у відставці) та 
бунчуковий товариш [17, с. 361]. Йому було 78, дружині 
Анастасії – 76 років. Їхній син Леонтій (50 років) 
до того часу вже овдовів. З ним жили сини Захарій 
(24 роки) та Лев (12 років). Григорій (36 років) був 
одружений на 32-річній Агафії Прокопівні. В них було 
5 дітей: Тетяна (12 років), Олена (9 років), Степанида  
(8 років), Пантелеймон (5 років) та Семен (3 роки). 
Отже їхня родина чисельністю 12 чоловік продовжу ва-
лася залишатися мультифокальною. Також в госпо дар-
стві жили 8 служителів та 19 підсусідків [8, арк. 175]. 

Його син Олексій мав тепер окремий двір на 
території Михайлівської парафії. В сповідному розписі 
він згаданий як підсудок земський. Цю посаду ймовірно 
обіймав до 1783 р. У 1779 р. Павловському виповнився 
41 рік. Він був одружений на 28-річній Марії Якимівні 
Сахновській, доньці бунчукового товариша. Вони 
чотирьох доньок Меланію (9 років), Євдокію (6 років), 
Варвару (4 роки), Тетяну (3 роки) та сина Миколая 
(2 роки). З ними проживали 8 служителів та 14 під-
сусідків [8, арк. 229 зв.].

У парафії Михайлівської церкви продовжував жити 
Іван Васильович Климович. В сповідному розписі 
1779 р. він фігурує як абшитований сотник. Тоді йому 
було 59, дружині Ганні – 49 років. З ними жив син 
Пантелеймон (27 років), його дружина, 23-річна Уляна 
Василівна та донька Анна (3 роки). Старший син 
Климовича Павло у 1783 р. був відставним поручиком. 
В їхньому господарстві мешкали 5 служителів та 
8 родин підсусідків загальною чисельністю 39 осіб [8, 
арк. 215].

При Михайлівській церкві залишався жити й 
сотен ний писар Гнат Романовський (41 рік). Разом 
з дружиною Анною (36 років) вони мали 4 дітей: 
Олексій (9 років), Яким, Йосип (по 2 роки) та Феодосія 
(1 рік). В їхньому дворі жило 8 чоловік підсусідків [8, 
арк. 218 зв.].

В парафії Троїцької церкви мешкав Яків Юхимович 
Омелюта, який скоріше за все і успадкував батьківський 
двір. З 1772 р. він обіймав посаду сотенного отамана, 
а з 1783 р. згадувався як військовий товариш та асесор 
у військовому суді в Чернігові. У 1779 р. йому було 42, 
дружині Євдокії – 40 років. Старшому сину Андрію 
тоді виповнилося 17 років, а в 1783 р. він був сотенним 
отаманом Чернігівського козацького полку. Молодшим 
синам Корнилію та Данилу у 1779 р. було відповідно 
по 16 та 12 років, а доньці Параскевії – 6 років. В них 
проживало 8 чоловік служителів та 5 родин підсусідків 
чисельністю 24 особи [8, арк. 244зв.-245; 16, с. 36; 19, 
с. 175].

Костянтин Дейнека до цього часу овдовів і зали-
шався напевно звичайним козаком. Йому було 65 років. 
Разом з ним жили його троє одружених синів: Василь 
(33 роки), Василь (25 років) та Михайло (21 рік). 
Разом вони утворювали складну трипоколінну родину з 
13 чоло вік та трьох сімейних ядер. Підсусідків у них не 
було [8, арк. 236].

Загалом, проведене дослідження щодо структури 
домогосподарств та родин сотенної старшини в період 
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з 1746 по 1779 р. засвідчило високі показники їхньої 
середньої населеності за наявності значної кількості 
прислуги та підсусідків. Найбільш заселеним у 1766 р. 
був маєток обозного Івана Сахновського – 93 особи. 
До речі, таким же залюдненим був двір його сина, 
земського судді Григорія Сахновського в Полтаві у 
1775  р., де мешкало 92 особи [2, c. 37]. Спостереження 
над типологією родин засвідчило незначну перевагу 
простих сімей над складними. Більшість з них були 
утворені синами старшинських родин, які одружившись, 
покинули батьківський дім та заснували власні 
домогосподарства. Стосовно відносин господарів дворів 
з їхніми слугами та сусідами слушною видається думка 
П. Ласлетта про те, що подібне спільне проживання 
може насправді приховувати наявність більш складних, 
невиражених ззовні зв’язків між цими родинами [20, 
c. 144], що свою чергу спонукає до більш детальних 
досліджень в цьому напрямку. 
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Families of Mena company’s officers in confession lists 
of XVIIIth century

Based on information conf Chernihivб Ukraine)ession lists determined by the 
total numbers of families company’s officers and its share in the population of Mena 
since the middle of the XVIIIth century. The features and information potential of 
confession lists as sources to study the population are analyzed. The indicators of 
the average population of officers yards taking into account the presence of servants 
and other cohabitants are determined too. According to the P. Laslett’s classification 
explored the features of typology of officers families from 1746 to 1779 years. 
According to the observations of the author, most of them during this period were 
several phases of development, during which there were changes in their structure from 
nuclear to multiple families and vice versa. Simultaneously most of representatives of 
officer’s family that went from parent households founded their households in Mena 
or surrounding villages.

Keywords: confession lists, household, family typology, company’s officers, 
Mena, Chernihiv regiment.
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