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Українознавство – 2005: Календар-щорічник

Сергiй Конча

ПРО ОДНУ ЗАБУТУ І «ДАВНО СПРОСТОВАНУ» ТЕОРІЮ

У пiдвалинах української iсторiографiї заховано чимало проблем i нерозв’язаних питань, що
посiдали колись центральне мiсце на сторiнках наукових монографiй i перiодичних видань,
були об’єктом жвавих i гострих дискусiй, але згодом (а саме, як правило, у перiод мiж 30-ми
i 80-ми роками ХХ столiття), майже забутих i втрачених з поля зору як фахової лiтератури,
так i широкого суспiльного загалу. До таких проблем належить i проблема так званої пустки
– спустошення або знелюднення українських земель у перiод мiж серединою ХІІІ i
серединою XVI ст. Якщо упродовж кiлькох останнiх десятирiч згадки про цю пустку
траплялись де-iнде в працях з українського середньовiччя, то, переважно, як приклад
своєрiдного iсторiографiчного курйозу, некритичного ставлення до свiдчень джерел або ж
упередженого i цiлеспрямованого перекручення їхньої iнформацiї1. Вiдтак, цiлком
закономiрно, що переважнiй бiльшостi читачiв цих рядкiв, включаючи й фахових iсторикiв,
буде здаватися нереальною, невиправданою i неприйнятною теза про те, що ще в серединi
XVI ст. не тiльки пiвденнi, але й центральнi i усi схiднi (лiвобережнi) українськi землi за
ступенем свого залюднення мало вiдрiзнялися вiд великих американських рiвнин за цiєї ж
iсторичної доби.

Мiж тим, ще якихось сто рокiв тому фактично саме такий погляд на демографiчний характер
українських земель в XVI ст. був не те що переважальним, а загальноприйнятим2. Дискусiї i
суперечки, про якi згадано вище, точилися зовсiм не з приводу наявностi чи вiдсутностi у
цей час пустки у Поднiпров’ї i Побужжi, а з приводу того, коли саме вона виникла, а також
того, звiдки узялося те населення, яке знову залюднило у кiнцi XVI – напочатку XVII землi,
якi тривалий час, кажучи мовою хронiк i люстрацiй, «лежали впустi». Бiльшiсть польських
дослiдникiв, а також деякi росiйськi та українськi вважали, що спустошення
схiдноукраїнських земель почалося ще Батиєвим погромом i з того часу практично до кiнця
XVI ст. цi землi так i не піднялися з руїн, лишаючись дуже слабко заселеними. Натомiсть
бiльшiсть українських авторiв, якi писали на цю тему, а також частина росiйських, схильнi
були вважати, що через певний час пiсля монгольського руйнування українськi землi змогли
вiдродитися, але на межi XV i XVI ст. новi хвилi потужних татарських нашесть знову
зруйнували Україну. Так чи iнакше, нiхто не заперечував, що у XVI ст. уся лiсостепова
смуга України (на пiвдень вiд орiєнтовної лiнiї Кам’янець-Подiльський – Черкаси – Путивль)
перебувала знелюдненою3.

Польських дослiдникiв, що писали про пустку на схiдноукраїнських землях – К. Шайноху, Т.
Любомирського, А. Яблоновського та iн. – часто звинувачують в упередженостi i
заангажованостi щодо цього питання: усi вони, нiбито, прагнули вiднести основну заслугу у
колонiзацiї українських земель на рахунок польської влади i тим самим обґрунтувати права
польського магнатства i шляхетства на цi землi. Слiд визнати, очевидно, що принаймнi
частково цi закиди мають пiд собою певний ґрунт4. Однак, ряд росiйських i українських
авторiв – М. Владимирського-Буданова, В. Антоновича, В. Ключевського, М. Грушевського,
П. Клепатського, Н. Василенка та iн. – аж нiяк не можна запiдозрити у потураннi
шляхетським амбiцiям. Навпаки – у своїх працях цi автори заперечують позитивний
характер перiоду шляхетського володарювання i не вважають його скiльки-небудь
сприятливим для розвитку українських земель. Тим не менш, усi цi автори також визнавали
обставину спустошеностi українських земель, хоча, як вже сказано, суттєво розходилися у
поглядах на хронологiчнi межi цього перiоду та значення спустошення (спустошень) для
етноiсторичної долi української людностi.

М. Владимирський-Буданов, що зiбрав, проаналiзував i видав багато документiв литовсько-
польської доби, у тому числi люстрацiйнi описи, здiйсненi напередоднi Люблинської унiї
(1569 р.), на основi цих документiв дiйшов висновку, що населення порубiжних iз
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татарськими кочiв’ями повiтiв – Вiнницького, Браславського, Житомирського, Черкаського,
Канiвського, Київського – становило на середину XVI ст. кiлька десяткiв тисяч душ5. Тобто
кiлькiсть мешканцiв усiєї широкої смуги лiсостепу – вiд кордонiв Молдавського князiвства до
окраїн Московського (До складу Черкаського i Канiвського повiтiв у XVI ст. входили
лiвобережнi терени – Полтавщина i пiвдень Чернiгiвщини, а також частини Кiровоградської
та Днiпропетровської областей.) – дорiвнювала числу жителiв одного сучасного райцентру.
Ненабагато кращою виглядає для цього ж часу заселенiсть пiвнiчних (полiських) повiтiв
Київського воєводства – Овруцького, Чорнобильського, Любецького, Путивльського6.

П. Клепатський у ґрунтовному дослiдженнi, присвяченому Київськiй землi доби литовського
панування, вважає можливим дещо збiльшити отриманi М. Владимирським-Будановим
результати – зокрема, на вiдмiну вiд М. Владимирського-Буданова, що оцiнював середню
чисельнiсть сiм’ї у п’ять осiб, П. Клепатський вважає бiльш прийнятною цифру у 7–8 осiб в
середньому на сiм’ю (люстрацiї фiксують тiльки безпосереднiх платникiв податкiв, якими
були голови сiмей). Тим не менш, дослiдник визнає, що значнi терени в межах Київського
воєводства – майже уся Черкащина з Бiлоцеркiвщиною, пiвдень Житомирщини, i бiльша
частина Лiвобережжя становили собою майже полишенi мешканцями територiї – фактично
пустки7. Бiльш-менш нормально заселеним виглядає лише Полiсся на пiвнiч вiд широти
Києва, та ще днiпровим рiчищем вiд Києва до Черкас тягнулися смужки поселень. Однак, i
цi порiвняно заселенi райони не мали великої кiлькостi мешканцiв – згiдно з узагальненими
у книзi П. Клепатського даних, середня кiлькiсть домiвок (сiмей) у селах становить 8–10, сiл
же автор нараховує у Київському воєводствi 670 (У документах згадано не усi села, але
майже половина згаданих є селищами, тобто – покинутими селами без мешканцiв8.); у
мiстах середня кiлькiсть домiв (сiмей) становить 200–250, вiдповiдно усього 1,5–2 тис. душ
в середньому на мiсто9, а мiст у Київському воєводствi – 9.

Вкрай низьку заселенiсть – мiсцями фактично знелюдненiсть – Схiдного Подiлля,
Черкащини, Лiвобережжя вiдзначав для середини XVI ст. також М. Любавський10.

В. Антонович i слiдом за ним М. Грушевський вважали, що впродовж XIV–XV ст. Україна,
зокрема лiсостепова смуга, була заселена вiдносно непогано, однак, пiсля нашестя
кримського хана Менглi-Гiрея у 1482 роцi i низки наступних за ним кривавих набiгiв,
пiвденнi та схiднi терени країни пустiють, населення, що вцiлiло, вiдливає на пiвнiч i
захiд11. В цiлому ж спустошення межi XV–XVI ст. виявилося, на думку цих авторiв, набагато
катастрофiчнiшим за Батиєве нашестя 1240 року12. «Нi печенiзький погром, нi половецька
гроза ХІ ст., анi походи Бату не обiймали такої величезної територiї, анi дорiвнювали
iнтенсивнiстю своєю тим руїнним наслiдкам сеї нової грози… – пише М. Грушевський – Вся
країна степова, весь полуднево-схiдний пояс аж до лiнiї лiсiв – Переяславщина, полуднева
Чернiгiвщина, полуднева й центральна Київщина, Браславщина й Схiдне Подiлля –
перетворилися в пустиню, де тiльки в рiдких державних замках, а щонайбiльше – в
безпосереднiй їх близькостi трималися малi групи людностi».

Як бачимо, не лише представники «реакцiйно-шляхетської» iсторiографiї вважали схiдно-
українськi землi знелюдненими в кiнцi XV–XVI ст. Альтернативних поглядiв щодо цього у
дореволюцiйних працях практично не знаходимо. Натомiсть суттєво розходилися погляди на
процес нового заселення схiдноукраїнських земель, що вiдбувалося у другiй половинi XVI –
на початку XVII ст. Польськi дослiдники вiддавали прiоритет у цьому дiяльностi владних
структур Речi Посполитої i шляхтi, яка стояла на чолi основної маси переселенцiв з Волинi i
Галичини у Поднiпров’я i пiвденне Подiлля. М. Грушевський вважав, що в другiй половинi
XVI ст. стався черговий, звичайний для порубiжних зi степом земель «приплив» – на
колишнi мiсця проживання повернулося населення, що «вiдлило» звiдси майже сто рокiв
тому – польськi влади не мали прямого стосунку до цього процесу, що повторювався
циклiчно. М. Владимирський-Буданов i П. Клепатський були схильнi надавати вирiшального
значення внутрiшньому демографiчному зростанню Поднiпровського населення, чималою
була, на їхню думку, також роль переселенцiв з Бiлорусi та Пiвнiчно-Схiдної Русi, що,
буцiмто, вiдiгравали важливу роль у формуваннi Поднiпровського козацтва13. Не
заперечували цi автори й участi переселенцiв з Волинi i Подiлля. Дискусiї навколо цього
питання то вщухали, то посилювалися впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст., але
на 1917 рiк так i не вдалося досягти бiльш-менш усталеної i загальноприйнятої системи
поглядiв на процес колонiзацiї Поднiпров’я14.

На початку радянської епохи – у 20–30-тi роки минулого столiття – дискусiї навколо
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проблеми колонiзацiї українського пiвдня, наскiльки це можна простежити за
опублiкованими матерiалами, припинилися. Проте, сам факт наявностi пустки продовжував
визнаватись i фiгурувати в оглядових працях з iсторiї. «Усе середнє Поднiпров’я i Побужжя,
Лiвобережжя до центральної Чернiгiвщини, Полiсся i захiдне Подiлля були перетворенi
татарськими набiгами майже в пустинi. Невелике число населення лишалося тiльки коло
замкiв – Києва, Брацлава, Вiнницi, Житомира, Черкас, Канева, Остра, Чернiгова» – писав
наприкiнцi 30-х рокiв К. Гуслистий в працi, що пiдбивала пiдсумок напрацюванням
представникiв марксистської наукової школи в галузi української iсторiї, повторюючи при
цьому фактично слова М. Грушевського15.

Однак, в наступному томi цього ж видання той же автор пише про загарбання польськими
магнатами земель на Поднiпров’ї, що виявляються вже щiльно заселеними українською
люднiстю16. Знелюднення, про яке йшлося вище, i яке, за К. Гуслистим, охопило бiльшу
частину українських теренiв, спостерiгалося в першiй половинi XVI ст., просування ж
польських можновладцiв i шляхти на лiсостеповi терени почалося у другiй половинi цього ж
столiття. Постає питання: коли ж українська люднiсть встигла заселити величезнi
спустошенi простори? Як їй вдалося так швидко i несподiвано вiдвоювати цi землi у татар,
вiд яких вона постiйно вiдступала упродовж попереднiх ста рокiв, адже татарськi набiги не
вщухли i не зробилися менш кривавими? На цi питання автори видання не давали анi певної
вiдповiдi, анi навiть натяку. Отже, вийшло так, що найцiкавiший i найвiдповiдальнiшiй у
пiзньосередньовiчнiй iсторiї України епiзод виявився зовсiм не висвiтленим в працi, що
претендувала на принципово нове осмислення минулого українського народу (Окрiм того –
цей важливий епiзод виявився непомiченим чомусь i джерелами XVI ст.).

Таким чином, у побудовах радянських дослiдникiв намiтилася явна суперечнiсть, що їй,
очевидно, не надали уваги у бурхливих 30-х, але вже на кiнець 40-х рокiв перед
радянською наукою постала задача лiквiдувати цю нестиковку в системi офiцiйної доктрини
української iсторiї.

У 1950 роцi в журналi «Исторические записки» видавництва АН СССР виходить стаття
українського дослiдника О. Барановича17, пiсля появи якої усi радянськi автори, всупереч
прийнятим до того поглядам, одностайно вважають доведеною непогану заселенiсть
лiсостепових теренiв України в XVI ст. Панiвне ранiше в науцi уявлення про знелюднення
значної частини українських земель за доби пiзнього середньовiччя в радянськiй парадигмi
осмислення iсторiї стає вiдхиленим i поступово йде до забуття. Вiдтепер, якщо в радянських
виданнях десь i згадувалося про пустку на українських теренах, то вже не iнакше, як у
зв’язку iз спробами «реакцiйних», «буржуазних» i т. п. «ворожих кiл» фальсифiкувати
iсторiю на догоду рiзноманiтним «антинауковим» теорiям.

Саме це останнє уявлення, попри вiдсутнiсть спроб критично переглянути висновки,
залишенi у спадок радянською наукою, є домiнувальним i сьогоднi18. Хоча, автори
бiльшостi навчальних посiбникiв i довiдкових видань переважно обходять стороною
проблему демографiчних трансформацiй на українських землях у XIІІ– XVI ст., навiть не
згадуючи про те, що iснує така проблема, здебiльшого вважається, що уся Україна з її
лiсостеповою частиною заселена в означений перiод досить добре i що це вже давно
доведено наукою. Проте, окрiм згаданої роботи О. Барановича, не виходило iнших наукових
праць, якi спростовували би погляди, поширенi на початку ХХ ст.

Як же вдалося О. Барановичу в однiй лише, хоч i розлогiй, статтi здiйснити справжнiй
переворот у поглядах на процес етно-демографiчного розвитку українських земель? Слiд
зазначити, що, за свiдченням деяких раннiх, написаних у 20-х роках праць цього автора19,
Олексiй Баранович (1892–1961) був ґрунтовним i глибоким дослiдником. Але, як пише,
дослiджуючи його творчiсть, Г. Швидько, саме у 20-х – напочатку 30-х рокiв О. Баранович
знаходився пiд сильним впливом «буржуазно-нацiоналiстичної» української iсторiографiї –
вiдповiдно, його погляди, висловленi в цей перiод, оцiненi як помилковi20. Хибний характер
раннiх робiт, бiльшiсть з яких, однак, лишилися невiдомими науковому загалу, був визнаний
згодом i самим автором21. Помилковiсть раннiх поглядiв О. Барановича – пояснює Г.
Швидько – зумовлювалась тим, що у молодi роки вiн не встиг оволодiти ще марксистсько-
ленiнською методологiєю дослiдження – натомiсть у 50-х роках вiн перетворюється вже на
класика радянської науки (Отже, оволодiння новою методологiєю, слiд думати, мало
припасти на 30–40-вi роки, хоча невiдомо, як саме вiдбувався цей процес – працi О.
Барановича вiд початку 30-х до кiнця 40-х рокiв не згадуються, Г. Швидько також нiчого не
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розповiдає про цей перiод.).

Згадана стаття 1950 року належить вже до того часу, коли О. Баранович, поза сумнiвом,
оволодiв марксистсько-ленiнською методологiєю вповнi. Матерiалом, на якому вiн ґрунтує
свої побудови, були все тi ж люстрацiї i податковi документи, на яких спиралися дослiдники
кiнця ХІХ ст. Перегляд цих матерiалiв дозволив О. Барановичу зробити висновок про
хибнiсть основних методологiчних засад, застосованих його попередниками, та
неврахування ними цiлого ряду важливих обставин. Автор пропонує нову систему поглядiв
на свiдчення аналiзованих джерел, що формулюється ним у виглядi ряду положень22. Ми у
свою чергу розглянемо цi положення О. Барановича (зазначенi нижче з видiленням),
порiвнюючи їх з матерiалами вiдповiдних джерел а також з матерiалами дослiджень, що
були здiйсненi до 1917 року.

1. Люстрацiї дають свiдчення не про всю територiю українних повiтiв, а тiльки про
королiвськi (державнi) маєтностi: пани i шляхта, за небагатьма винятками, даних про свої
маєтностi не дали.

Це твердження не є правдивим: в люстрацiях Вiнницького, Житомирського, Канiвського,
Черкаського i Браславського повiтiв згадується чимало приватновласницьких володiнь23,
хоча, дiйсно, зазначено далеко не усi приватнi маєтностi. М. Владимирський-Буданов i П.
Клепатський намагалися вiдновити їхню реальну кiлькiсть, спираючись на пiзнiшi люстрацiї,
налоговi тарифи та синхроннi актовi матерiали24 – отже, даремно О. Баранович наполягає
на неврахуваннi цiєї обставини попередниками.

2. Свiдчення про державнi маєтностi данi лише частковi – про мiсто i прилеглi до нього
поселення, вiддаленi ж поселення для люстраторiв «закритi».

Однак, при описах, наприклад, Черкаського i Канiвського замкiв досить детально описанi
«уходи» – мисливськi угiддя, що належали мешканцям цих мiст. Цi уходи розкиданi на
величезнiй територiї – вiд верхiв’їв Тясмина i Росi на правому березi до приблизно середнiх
течiй рр. Сули, Псьолу, Ворскли на лiвому. При цьому, як сказано в текстi люстрацiї, вона
має на метi перерахування не лише уходiв: «Уходы, села, селища, з ловы, з озера, з езы, з
бобровыми гоны, з пасеками, з вепеты замковые, земянские, церковные рядомъ тымъ, яко
лежить»25. Тобто, передбачається опис усiх рiзновидiв маєтностей: вказанi i села, що
належали приватним власникам, i селища – спустiлi поселення, при яких часом траплялися
пасiки та iншi угiддя. Там, де трапляються мешканцi, зазначено число сiмей, але бiльшiсть
колишнiх поселень (селищ) лежать впустi i фактично перетворенi на тi ж таки уходи26.
Вкрай сумнiвним є те, якби на вказаному просторi знаходилися численнi i люднi села,
люстратори не помiтили би їх зовсiм. Про вiддаленi вiд мiст терени йдеться i в люстрацiях
iнших повiтiв27. Імовiрно, згадано не усi iснуючi на той час поселення, однак вкрай
сумнiвно, що була пропущена якраз бiльша їх частина, як намагається це довести О.
Баранович.

3. Свiдчення про мiста не завжди повнi – не могло бути у Брацлавi у 1545 р. 452 дома, а у
1551 – 730 домiв, не могло бути у Вiнницi у 1545 р. 273 дома, а у 1552 – 429 домiв.

Коливання кiлькостi жител у мiстах зумовлювалося збiльшенням або зменшенням активностi
татарських набiгiв – переважну бiльшiсть мешканцiв так званих «мiст» становило
сiльськогосподарське населення i тi ж самi «уходники» – мисливцi, риболови та iншi
«промисловцi». Вiдповiдно населення стiкалося до мiських замкiв (а iнших не вiдмiчено) пiд
час зростання загрози i знову розходилось по своїх селищах, коли чутки про татар дещо
вщухали i безпосередньої загрози не очiкувалось. Цi процеси були добре вiдомi дослiдникам
i бралися ними до уваги28. Коливання цифр можуть вiдображувати, таким чином, не
неточнiсть обрахункiв, а навпаки – прагнення люстраторiв якомога точнiше вiдобразити
стан речей, який мав мiсце на момент укладання описiв.

4. Люстрацiї зовсiм не враховують «непослушного» населення. Ручатися ж у тому, що його
було у XVI ст. мало, немає пiдстав.

При згадуваннi «непослушного» населення у документах XVIІ ст. йдеться про поселян, що
вiдмовлялися вiдпрацьовувати тi чи iншi повинностi на користь панiв або держави29. О.
Баранович переносить це поняття у XVI ст., розумiючи пiд ним, згадуваних люстрацiями,
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козакiв30. Однак, з ряду документiв цiєї доби, ми знаємо, що люди, якi йшли час вiд часу
«козакувати», тобто займалися фактично тим же уходництвом, перемежовуючи його з
розбiйницькими набiгами на татар та iнших сусiдiв, постiйно мешкали в Черкасах, Каневi,
Києвi, Браславi та на iнших вiдомих населених пунктах, де вони, принаймнi частково,
потрапляли в люстрацiйнi описи31. Наприклад, при описi Черкаського замка сказано, що
«…сее зимы (1552 р.) было ихъ (козакiв) разомъ о полътретяста (тобто 250)»32.

Звичайно, чимало було i тих козакiв, що не могли бути обрахованi, оскiльки постiйно (i
незаконно) мешкали на уходах: «…на мясе, на рыбе, на меду, зъ пасекъ, зъ свепетовъ, и
сытятъ тамъ собе медъ яко дома», через що законнi власники цих угiдь i пасiк терпiли
чималий збиток33. Однак, зрозумiло, що «на м’ясi, на рибi i на меду» велика кiлькiсть
населення не могла прогодуватися. Якби цих козакiв-уходникiв було багато, то це, по-
перше, унеможливило би сезонну експлуатацiю уходiв приїжджими промисловиками, а саме
вони, згiдно з люстрацiями, були безпосереднiми користувачами уходiв; по-друге, мiсця
перебування козацьких ватаг перетворилися б на аналог звичайних сiл, про що немає
даних анi в люстрацiях, анi в iнших джерелах XVI ст. Крiм козакiв-уходникiв були також i тi,
якi наймалися як сезоннi робiтники до землевласникiв або до мiщан, про кiлькiсть цих
козакiв-наймитiв також не повiдомляється34. Однак, припустити, що кiлькiсть козакiв-
найманцiв була значною можна лише за умови, що i кiлькiсть землевласникiв i мiщан була
значною, але щодо останнього маємо якраз зворотнi данi – загальна чисельнiсть мешканцiв
мiст, як згадано вище, є невисокою, усi ж згаданi джерелами землевласники також
мешкають у мiстах35.

У люстрацiях надднiпрянських повiтiв дрiбнi утримувачi земель (селяни) позначенi термiном
«чоловiк(и)» («челвеки»). Як зазначалося, середня їхня кiлькiсть становить 8–10 на село.
М. Владимирський-Буданов вважає цих «челвекiв» головами сiмей, що складали в
середньому 5 осiб, за П. Клепатським – 7–8 осiб. Отже, села були досить невеликi. О.
Баранович звертає увагу на те, що на Волинi i Полiссi одиницею опадаткування виступає
велике господарство – дворище, яке могло включати до п’яти i бiльше окремих сiмей або
«димiв» – дрiбнiших господарств. Дослiдник не бачить нiчого неможливого у тому, що i
«человеки» Київщини, Житомирщини, Черкащини тощо є головами не невеликих сiмей у 5
чи 7 осiб, а саме головами дворищ, в кожному з яких перебувало по кiлька десяткiв осiб36.
Звiдси – одне з найпринциповiших положень О. Барановича:

5. Судячи з повинностей, хазяї – «человеки» люстрацiй Київського i Брацлавського
воєводства середини XVI ст. бiльш подiбнi до власникiв великих старовинних дворищ, нiж
пiзнiших малих селянських надiлiв.

Таким чином, усе виглядає так, що тi числа, якi позначають в люстрацях дрiбних господарiв
мають бути збiльшенi на кiлька порядкiв: «Цифри населення, отриманi М. Владимирським-
Будановим, слiд вважати применшеними у багато разiв» – резюмує О. Баранович. Проте, як
визнає i сам автор, прямих доказiв тому, що пiд господарями – чоловiками Надднiпрянщини
слiд розумiти саме голів дворищ ми нiде не знаходимо. Навпаки, з тих небагатьох
фрагментiв, де повинностi селян («чоловеков») розписанi детальнiше, видно, що йдеться
саме про дрiбнi господарства: «Село Демидовцы,… людий 16 чоловековъ: Семен Микитович
повиненъ на замокъ давати каждого году колеса, а сам орати 3 дни. Хведецъ Хорошкевичъ
а Иванъ Кончаковичъ тые служатъ конъно, ездятъ на войну и на всякую дорогу при воеводе
и при вряднику его. Яковъ Хорошкевичъ оретъ на замокъ на лето 3 дни и десять на церковъ
тамошънюю, пол стога сена [дає на замок]. Василь Ивановичъ дает на замокъ ведро меду, а
оретъ 3 дни. Олексий Семеновичъ орет на замокъ 3 дни, и даетъ на церковъ тамошнюю 3
ведеръца меду. Степанова Кончаковича оретъ 3 дни и даетъ меду кадь…» i т. д. – розписано
повинностi 10 чоловикiв37. Як бачимо, повинностi навряд чи можна назвати такими, що їх
мала би виконувати община у кiлькадесять душ з одним iз згаданих чоловикiв у головах.

У люстрацiї Київської землi 1471 року зображено маєтнiсть одного двору: «…а в том дворе
шесть челвка, а осмь воловъ, чотыри коровы, а три назимки, семеро свеней, а гусей
дванадцать… А в томъ селе у двори людей есть пять, а голтяев два, што земли не
держать…»38. При всiй неясностi формулювань, цiлком очевидно, що челвеки i люди
згаданi тут не можуть бути головами великих дворищ.

Але навiть якщо погодитись з тим, що певний процент «чоловикiв», згаданих в люстрацiях,
все ж позначає голiв дворищ, чи дасть це нам пiдставу суттєвого збiльшення загального
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числа тогочасних мешканцiв сiл i усього реґiону? Звернувшись до матерiалiв з Волинi
побачимо, що тих дворищ, якi об’єднують по кiлька дрiбнiших господарств («димiв»), є
небагато: «Село Дунаевъ… людей того села 11 дворищъ, а дымовъ 14… Село Рудка…
дворищ людей 14, а дымовъ 16… Село Куликовъ… дворищъ людей 2, а дымовъ дважъ… Село
Сапановъ… дворищ людей 21, дымовъ 22… Село Колосова… дворищъ людей 8, дымовъ 10…
Село Цеценевъцы… дворищъ 17, а дымовъ 31… Село Спиколосы… дворищъ 18, а дымовъ
26… Село Титильковъцы… дворищъ 9, а дымовъ 19…»39. Як бачимо з цих свiдчень,
бiльшiсть дворищ вiдповiдає одному лишень «диму» – господарству однiєї сiм’ї, значно
менше трапляється дворищ з двома – трьома димами (або бiльшою їх кiлькiстю). О.
Баранович пiдiбрав кiлька прикладiв найбiльших дворищ на 3–5 димiв i видав їх за типовi
для Волинi i для Полiсся.

Втiм, слiд визнати, що, хоч ми i не маємо на те певних пiдтверджень, за «чоловiками»
люстрацiй дiйсно могли часом стояти великi сiм’ї – цiлi роди на 20–30 осiб. Однак, цi
випадки мають урiвноважуватися випадками згадок в люстрацiях безсiмейних i
малосiмейних хазяїв – бобилiв, гультяїв, козакiв, огородникiв тощо. Досить часто
згадуються «люди, що волю не висидiли» – маються на увазi хазяї, що тiльки почали
обзаводитися господарством i, отже, великих сiмей в них бути ще не могло. Уся ця публiка
звичайно враховувалася дослiдниками кiнця ХІХ – початку ХХ ст. i на неї також
поширювали середнiй коефiцiент у 5 (6, 7, 8) душ на сiм’ю. Таким чином, навiть визнавши
наявнiсть серед одиниць оподаткування на Поднiпров’ї i Подiллi (чомусь не згадуваних там)
дворищ, ми не отримаємо пiдстав для кардинального перегляду розрахункiв, отриманих
дореволюцiйними дослiдниками.

Як бачимо, в своєму переглядi даних про заселенiсть України XVI ст. О. Баранович
припускається похибок i огрiхiв настiльки грубих i очевидних, що вони виглядають просто
немислимими для досвiдченого знавця давнiх документiв (а автор, безумовно, був таким
знавцем). Вiдтак, постає висновок, що автор статтi виконував замовлення, i замовлення це
полягало в тому, щоб знайти у джерелах те, чого там не було. Нiяких критичних вiдгукiв на
статтю i опротестувань її положень, звичайно ж, не з’явилося. Усi пiзнiшi автори, якi з
впевненiстю говорять про щiльну заселенiсть лiсостепової i надднiпрянської України у XVI
ст., посилаються саме на статтю О. Барановича40 (якщо взагалi на когось посилаються) i
нiяких iнших арґументiв не наводять.

Таким чином, не буде перебiльшенням висновок, що не пустка на Поднiпров’ї i Подiллi у XVI
ст. є iсторiографiчним мiфом, хибною i «давно спростованою» теорiєю, а якраз навпаки –
теорiя щiльної заселеностi цих земель напередоднi Люблинської унiї 1569 року i у першi
десятирiччя пiсля неї є хибною гiпотезою, побудованою на дуже слабких аргументах i
викликаною замовленням радянської науки сталiнської доби. До нашої сьогоднiшньої
парадигми осмислення пiзньосередньовiчної iсторiї України мають бути повернутi тi погляди
на демографiчну ситуацiю XVI ст., якi домiнували на межi XIX–XX ст. i якi є представленими,
зокрема, в працях М. Владимирського-Буданова та М. Грушевського. Останнє, вочевидь,
має призвести до перегляду деяких усталених поглядiв на перебiг соцiальних та етнiчних
процесiв на бiльшiй частинi українських земель i повернення до дискусiй, призупинених у
1917 роцi.

1Зокрема: История Украинской ССР. – Т ІІ. – К. 1982. – С. 269; Макарчук С. А. Український
етнос – виникнення та iсторичний розвиток. – К., 1992. – С. 29. 2Див. зокрема:
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