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СПРОБА ОБРАХУНКУ ЧИСЕЛЬНОСТІ ШЛЯХТИ 
НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

В основу підрахунків чисельності шляхти Правобережної України покладені поборові 
реєстри 1629 — 1640 pp. Одночасно автор пропонує ряд доповнень, гіпотетично об
раховуючи ті групи шляхти, які не були охоплені податковою документацією, і виз
начаючи число шляхетського загалу як 2,3%  населення Правобережжя.

Серед багатьох проблем, пов’язаних з історією вищих станів *, 
однією з найбільш важливих і разом з тим найбільш спірних є чисель
ний склад шляхти, зокрема її процентне відношення до основної маси 
населення. В сучасній історичній науці намітилася тенденція до кри
тичного перегляду положень, усталених раніше, і більш обережної 
інтерпретації цифрового матеріалу, що значно зменшує кількісні по
казники, якими досі оперували дослідники. Наприклад, для останньої 
чверті XVIII ст. чисельність привілейованих прошарків у Франції, за 
підрахунками Ж. Мейєра, становила не 2 % населення, як вважалося, 
а ледве досягала 1,3 2. Спостереження Е. Ростворовського внесли уточ
нення в поширене досі уявлення про усереднений відсоток шляхти в 
Польському королівстві (8 — 10 % популяції): на 1791 p., як доводить 
Е. Ростворовський, шляхта складала в середньому, враховуючи усі її 
прошарки, 7,5 % населення 3. Завдяки аналізу І. Рихлікової встанов
лено, що на Українській Галичині, де раніше аналогічний показник на 
цей час вважався за 8 %, насправді кількість шляхти не перевищувала 
З % жителів 4. Але навіть якщо дідрахунки для XVIII ст., більш-менш 
забезпечені статистичною базою, в інтерпретації різних дослідників 
неоднозначні і, як правило, носять допустовий характер, супроводжу
ються багатьма застереженнями, то ще більш гіпотетично виглядають 
припущення стосовно раніших часів у зв’язку з нечисленністю і фраг
ментарністю джерел, що умовно можуть розглядатися як статистичні. 
Так, у свій час А. Павіньський на підставі поборових реєстрів остан
ньої чверті XVI ст. виводив усереднений показник шляхти для Великої 
і Малої Польщі як 12 % населення 5. Коректура, запропонована 
1951 р. на цьому ж матеріалі В. Кулею, уточнила вказану цифру до 9,8, 
в тому числі у Великій Польщі — 5,6, у Малій Польщі — 4,6, у Ма- 
зовії — 23,4 % 6. Обрахунки А. Ляшук, проведені нещодавно для 
Краківського воєводства на підставі набагато вірогіднішого, ніж побо
рові реєстри, джерела — поголовного перепису 1662 p., знизили чи
сельний склад малопольської шляхти до 1,66 % ' ,що не узгоджується з 
цифрами, запропонованими рчяіше.

Цей побіжний екскурс щодо розбіжностей, які виникають при оп
рацюванні одних і тих самих, матеріалів, має на меті підкреслити, що 
сьогодні навряд чи можливо ставити питання про абсолютну цифру чи-
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сельв ого складу шляхти: кожна з гіпотез претендує хіба що на роль 
припущення. Саме так автор розцінює і власну спробу обрахунку, 
зроблену в даній статті. А оскільки питання про чисельність ук
раїнської шляхти піднімається, по суті, вперше, ми дбатимемо в першу 
чергу про те, щоб висновки були (за висловом Ж. Мейєра, повтореним 
Е. Ростворовським) «найменш неправдоподібними».

Для Правобережної України (частина України, що входила до 
1569 р. до складу Великого князівства Литовського: Волинь, 
Київщина, Брацлавщина) будь-які цифрові підрахунки додатково ус
кладнюються неповнотою і нерівномірністю відповідних джерел, які б 
фіксували більш-менш значну кількість шляхти на відносно одномо- 
ментний часовий зріз. Так, наприклад, якщо для Волині орієнтиром по 
XVI ст. можуть бути переписи русько-литовського війська 1528,1565 і 
1567 pp., то київських і брацлавських зем’ян, зайнятих на прикордон
них службах, вони не охопили. Те саме можна сказати про поборові 
реєстри останньої чверті XVI ст.: вони збереглись лише у фрагментах 
для Волині і частково Київщини. Отже, підрахунки для XVI ст., не спи
раючись на уніфіковане джерело, можуть мати хіба що порівняльну 
вартість і то, очевидно, лише для волинського регіону. Перша полови
на XVII ст. таким уніфікованим джерелом, що охоплює усі три регіони, 
представлена. Це подимні тарифи Волинського і Брацлавського 
воєводств 1629 р. і Київщини  ̂1640 р. (аналогічний реєстр останньої 
1629 р. не зберігся) 8, які лягли в основу наших підрахунків. Слід, про
те, зазначити, що і ці джерела не/є вичерпними. Це пояснюється, по- 
перше, недосконалістю фіскальною контролю в Речі Посполитій, що 
вже неодноразово відзначалося 9, а, по-друге, тим, що брацлавський 
тариф дійшов до нашого часу неповним 1V, Крім того, в ньому, як пра
вило, не розкритий склад магнатських волостей, тобто вказується ли
ше центральне поселення і загальна кількість димів-дворів комплексу 
сіл, об’єднаних довкола нього. Цим же недоліком, хоча меншою мірою, 
відзначається київський тариф. Але якщо останній можна доповнити 
паралельними фіскальними матеріалами (поборовим реєстром 1628 р. 
і подимними тарифами Овруцького і Житомирського повітів 1634 та 
1650 pp.11), то для Брацлавщини паралельних джерел такого характе
ру не виявлено.

Враховуючи сказане, будь-які цифрові підрахунки щодо Правобе
режної України, які базуються на вказаних джерелах, слід 
розцінювати як занижені. Відомості стосовно шляхти, на нашу думку, 
не можуть бути скоординованими і за набагато точнішим демог
рафічним джерелом — поголовними переписами другої половини XVII 
ст., оскільки це століття розділене Визвольною війною 1648 — 
1654 pp., яка супроводжувалася масовим переміщенням великих груп 
населення, у тому числі вищих прошарків 1 *

Подимні тарифи 1629(1640) р. неодноразово використовувалися 
при демографічних підрахунках для визначення заселеності Правобе
режжя. Зокрема, А. Яблоновський вперше на підставі поборового
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реєстру Київщини 1628 р. і подимного тарифу Брацлавщини 1629 р. 
визначив число мешканців у цих регіонах відповідно як 234 і 311 тис. 
осіб13. Грунтовно вивчав заселеність Правобережжя О. І. Баранович, 
який вважав, що на Волині на цей же час вона становила не менш як 
650 тис. чоловік14. Виходячи з гіпотетичної густоти населення на 1 км 
2, 0 . 1. Баранович обраховував чисельність мешканців Брацлавщини 
як 550 тис. осіб, а Київщини (в межах Житомирського і Київського 
повітів) — як 1400 тис.; у північній частині Київського воєводства (Ов
руцький повіт) разом з Чернігівщиною могло жити, на його думку, до 
650 тис. осіб15. Однак з висновками О. І. Барановича можна погодити 
ся не в усьому. Зокрема, слушною видається думка І. Д. Бойка про те, 
що для Брацлавщини і Південної Київщини цифри завищені вже тому, 
що ці регіони чарто піддавалися татарським нападам, які гальмували 
нормальний хід колонізації16. На певну тенденційність в оцінці стану 
заселеності київського ареалу вказує і порівняння кількості димів в 
усіх правобережних воєводствах, а саме: 113 296 — на Волині І7, 
82 000 — на Київщині18, 73 708 — на Брацлавщині19. Тому якщо чи
сельність населення Волині, обрахована О. І. Барановичем на півставі 
зафіксованої кількості димів (при коефіцієнті 6 чоловік на дим), в 
цілому не викликає заперечення і картина заселеності у першій поло
вині XVII ст. тут, на думку демографів, більш-менш ясна, то цього не 
можна сказати про Брацлавщину і Київщину 20. Ми в даній статті, до
тримуючись у загальних рисах відомостей тарифів і спираючись на 
висновки демографів, умовно виходимо з таких показників заселе
ності Правобережжя: Волинь — близько 680 тис., Київщина — 500 — 
550 тис., Брацлавщина — 450 —500 тис. осіб 21.

Число шляхетських сімей, зафіксоване тарифами як власники пев
ної кількості димів, становить, охоплюючи і дідичів, і тимчасових 
власників, на Волині не менше 860 (близько 460 родів 22, яким належа
ло 2130 сільських поселень), на Київщині — до 610 (378 родів, що були 
власниками майже 1460 сіл *), на Брацлавщині — не менше 220 (210 
родів, які володіли близько 340 поселеннями **) Головна складність 
наступних підрахунків полягає у встановленні вірогідних критеріїв 
співвідношення тієї кількості шляхти, що потрапила до тарифів, з 
тією, що з тих чи інших причин тут не значиться. У зв’язку з цим нале
жить дати відповідь на кілька питань: 1) чи співпадає реальна кількість 
поселень з тією, що зафіксована у тарифах; 2) наскільки повно тарифи 
занотували дрібну шляхту, яка володіла не цілими селами, а їх части
нами; 3) якою мірою вірогідна інформація тарифів про конкретних де
ржавців тих чи інших сіл у магнатських латифундіях, зокрема: який 
відсоток поселень входив до складу фільварків і підпорядковувався 
шляхті-урадникам, а який перебував у держанні васальної шляхти,

♦Цифра не конкретизована, оскільки документ у ряді місць пошкоджений, назви 
або не читаються, або читаються гіпотетично.

** Цифра не конкретизована через сумнівність звучання ряду назв, які зараз немож
ливо уточнити в зв’язку з втратою акта, з якого була здійснена публікація.
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котра не сплачувала самостійного податку, а тому доіменно не 
зафіксована; 4) який відсоток загального числа шляхти, пов’язаної з 
землею, могла становити неосіла шляхта.

Відповіддю на перше питання є багатолітня дослідницька праця 
М. Г. Крикуна, якому на підставі пізніших тарифів і сторонніх ма
сових джерел вдалося суттєво доповнити картину заселення Пра
вобережної України. За його даними, на Волині у вказаний період 
існувало не менше 2260 сільських поселень 24, на Київщині (Пра
вобережній) — близько 2100, на Брацлавщині — майже 960 *. 
Враховуючи це доповнення, можна уточнити кількісний склад 
шляхти, так чи інакше пов’язаної з землею. За критерій уточнен
ня пропонуємо взяти показник кількості землі на шляхетську ро
дину, яка в ролі дідича чи посесора мала відношення до землево
лодіння. За даними тарифів, цей показник (зрозуміло, у найза- 
гальнішому усередненому вигляді) становив: на Волині близько 2,5 
поселення (з розрахунку 2130 населених пункти на 860 родин), на 
Київщині — близько 2,4 (при аналогічному співвідношенні 1460 до 
610), на Брацлавщині близько 1,5 (цри співвідношенні 340 до 220). 
Якщо приймемо до уваги, що в дійсності число поселень переви
щувало їх кількість, згадану у тарифах, то, застосовуючи виведені 
нами показники, одержимо такі підсумкові цифри: на Волині, де 
кількість поселень дорівнювала 2260, а на шляхетську родину при
падало в середньому близько 2,5 поселення, чисельність шляхетсь
ких родин становитиме майже 900 (2260 : 2,5), на Київщині при 
наявності 2100 поселень —- біля 880 (2100 : 2,4), на Брацлавщині, 
де було близько 960 поселень, — майже 640 (5(60 : 1,5). Як бачи
мо, кардинальною є лише поправка для Брацлавщини. Пояснюючи 
її, лишається нагадати дві обставини: по-перше, у вихідних 
^підрахунках ми користувалися неповним тарифом; по-друге, пара
доксальною є сама структура землеволодіння Брацлавщини, де чо
тири п’ятих поземельного фонду належало 12 родинам 25, тобто 
фактично роздавалося за службу і в оренду величезній масі дрібної 
шляхти, у той час як прошарок середніх дідичів-землевласників, 
який складав основне іменне ядро тарифів, був зведений* до 
мінімуму.

Відповідаючи на наступне питання про те, наскільки повно 
зафіксована у тарифах дрібна шляхта, котра володіла не цілими села
ми, а їх частинами, звернемося до.тарифу 1629 p., опублікованого 
О. І. Барановичем. Кількість шляхти-частинників, зафіксованих тут, 
становить не менше 250 сімей. М. Г. Крикун нараховує 634 маєтки-ча- 
стки, що знаходилися у їхньому володінні26. Гадаємо, що йдеться про 
різноманітні власницькі комбінації, коли одній сім’ї могло належати 
декілька заставних дворів-димів, декілька службових, декілька — у

•Принагідно висловлюю щиру подяку M. Г. Крикуну за люб'язно надану цифрову 
довідку щодо складу поселень Київщини и Брацлавщини, яка спирається на його карто
теки, що зараз впорядковуються для друку. *
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власному родовому гнізді, як, наприклад: Івану Ржищовському — по 
одному заставному димові у селах Вербично і Калусів, Данилові Де- 
деркалу — один заставний дим у с. Лишки і один власний — ус. Нижчі 
Дедеркали 27 і т. д.

Отже, із 860 зафіксованих у тарифі землевласників близько 250, 
тобто 29 % і володіли не цілими поселеннями, а їх частинами. При цьо
му звертає на себе увагу вкрай скромна кількість землеволодінь-час- 
ток на князівських землях. Так, із 11 частинних поселень на 
князівщинах 9 локалізувалося в Острозькій і Лубенській волостях, на
лежних князю Домініку Заславському, 2 — у Ровенській, якою во
лоділа Катерина з Острозьких Замойська. Ні в решті Острожчини, 
розділеної між кількома спадкоємцями, ні у володіннях князів Зба
разьких, Вишневецьких і Корецьких, що охоплювали сотні поселень з 
десятками тисяч димів, частинних володінь не зафіксовано. На нашу 
думку, це навряд чи узгоджувалось з реальним станом речей. Частинні 
володіння,принаймні в латифундіях Острозьких, як показують джере
ла, були досить характерними для системи ленних наділів шляхти-ва- 
салів дому Острозьких. Наприклад, за дільчим актом князів Януїпа і 
Олександра 1603 р. лише в тій частині Звягольської волості, що 
відійшла до Олександра, 4 поселення із 16 перебували у співвласності 8 
ленників, не рахуючи співвласників-бояр 28 (за тарифом ці поселення 
на частини не діляться).

Не менший сумнів викликає і рівень дроблення рядових зем’янсь- 
ких сіл на співвласницькі частини, показаний у тарифі: згадувані тут 
родини шляхти-частинників — це, як правило, сімейні групи (Гуля- 
ницькі - г  с. Гуляники, Дедеркали — с. Вищі Дедеркали, Гурки-Оме- 
лянські — с. Омеляники, Киселі-Дорогиницькі — с. Дорогиничі, Мо- 
косії-Новоселицькі і Мокосії-Шибенські — с. Новосілки, Перекла- 
довські — с. Перекладовичі). Тим часом О. І. Баранович у примітках 
до своєї публікації тарифу 1629 р. відзначає чимало сіл, податок з яких 
платив один власник, хоча насправді йшлося не про повне, а про час
тинне володіння 29.

Поважні сумніви щодо вичерпності даних про частинну шляхту 
викликає київський тариф. На Київщині із майже 610 зафіксованих 
шляхетських сімей співвласницькими частинами володіло 126, тобто 
20,6 % (на Волині, нагадаємо, цей показник дорівнював 29 %). При 
цьому у ряді випадків зазначено, що податок сплачується не з повного 
поселення, а з його частини, але власник згадується лише один (як у 
селах Неданчичі, Забужичі, Унин, Ханбеків, Хотиничі та ін., де влас
никами відповідно були Розсудовські, Рупневські, Дубиські, Ян- 
ков^ькі, Щербини 30). У 12 випадках лишився нерозкритим склад ро
дин «братії неділеної» на зразок Білошицьких, Верповських, Каленсь- 
ких, Левковських, Недашковських тощо. Це представники широко 
розгалуженої поліської шляхти без підданих, де кількість родинних 
відгалужень, об’єднаних під одним прізвищем, могла сягати більше 10, 
як, наприклад, у Невмирицьких, коли 5 сімей з відгалужень Мартино-
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вичів і Тимофійовичів сплачують за одну неділену частку с. Невми- 
ричі (2 дими), а ще 7 із відгалужень Ониськовичів і Афонасовичів — за 
іншу такого ж розміру 31

Підрахунки по брацлавському тарифу при зрозумілій', враховуючи 
його неповноту, допустовості дають процентне співвідношення, ближ
че до волинського. Зіставляючи склад власників конкретних населе
них пунктів, ми одержали такі результати: із майже 340 зафіксованих 
у тарифі поселень понад 40 складалися зі співвласницьких частин, які 
належали 80 родинам, що становить 36,4 %, від 220 сімей, згаданих у 
тарифі..

Таким чином, якщо вірити тарифам, шляхта-частинники на Во
лині складала 29 %, на Київщині — 20,6, на Брацлавщині — 36,4 % 
зареєстрованого складу землевласників. Але ж структура феодального 
землеволодіння на всьому обшарі Правобережжя у найсуттєвіших ри
сах була подібною. На нашу думку, ці досить виразні розбіжності 
відображають не стільки реальний стан речей, скільки неточності й 
пропуски при реєстрації податків. Гадаємо, виправдано припускати, 
що кількість шляхти на землях-частках Волині й Київщини не могла 
бути набагато меншою, ніж на Брацлавщині, і коливалася у межах до 
30 — 35 % шляхетського загалу. Відповідно число волинської шляхти, 
зафіксованої у тарифі, має бути збільшеним приблизно на 5 %, що 
складе майже 40 родин, а на Київщині — приблизно на 10 %, тобто не 
менше, ніж 60.

Викликає сумнів і повнота зафіксованого у тарифах складу шляхти- 
васалів, що сиділа на князівщинах і у великих магнатських лати
фундіях. Так, на Волині для більшості поселень, які належали супер- 
магнатам (так ми пропонуємо називати власників понад 1 тис. димів), у 
тарифі не вказано імені конкретного посесора. Зведене співвідношення 
кількості поселень, державець яких зазначається, з тими, податок з 
яких сплатив сам дідич-магнат, показано нижче у табл. 1. Як видно з 
таблиці, близько двох третин населених пунктів (980), що належали 
супермагнатам, якщо вірити тарифу, знаходилося під їхнім безпосе- 
реднім*управлінням. Відкинувши незначну кількість слобід-воль і ще 
меншу для цих часів кількість боярщин, можемо умовно орієнтуватися 
на цифру 900 — гіпотетичну кількість поселень, підпорядкованих у тій 
чи іншій формі безпосередньо магнатам. У певній частині цих поселень 
існували фільварки. Уявлення про їх кількість і структуру дає склад во
лодінь князя Кароля Корецького, у яких О. І. Барановичу вдалося про
стежити фільваркові господарства 3 .̂ Із 90 населених пунктів Корець- 
кої волості 20 перебували у володінні посесорів Гаврила Гойськош, 
Олександра Козинського, Олександра Вигури, Івана Голуба та інших, 
ім’я яких зазначене у тарифі.Від решти (70) податок сплатив сам князь. 
У них же, за підрахунками О. І. Барановича, існувало 18 фільварків, які 
охоплювали, включаючи центральні фільваркові села та їхні присілки, 
52 населених пункти, тобто три чверті поселень, підпорядкованих маг
нату безпосередньо.
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Т а б л и ц я  1
Власницький склад волинських поселень, належних магнатам 

(за тарифом 1629 p., абс.)

Дідич-магнат

Загальна
кількість по
селень. на

лежних 
магнату

Кількість по
селень без 
зазначення 

імені посесо
ре

Гіпотетичний розподіл по
селень, посесор яких не 

вказаний
під філь
варками *

у володінні 
службовоі 
шляхти *

Домінік Заславський 283 141 Бл. 75 Бл. 66
Миколай Чорторийський 124 117 Бл.60 Бл. 57
Юрій Збаразький 122 119 Бл. 60 Бл. 59
Анна з Острозьких Ходкевич 106 54 Бл. 30 Бл. 24
Юрій Заславський 101 100 Бл. 50 Бл. 50
Кароль Корецький 90 70 52 18
Катерина з Острозьких Замойська 83 25 Бл. 15 Бл. 10
Станіслав Любомирський (на землях 

Софії Острозької) 76 75 Бл. 40 Бл. 35
Костянтин і Ярема Вишневецькі 72 53 Бл. 30 Бл. 23
Олександр Заславський 62 48 Бл. 25 Бл. 23
Станіслав Данилович (на землях Се- 

машків) 51 31 Бл. 16 Бл. 15
Ольбрихт Радзивілл 48 35 Бл. 20 Бл. 15
Рафал Лєщинський 45 20 Бл. 10 Бл. 10
Адам Сангушко 44 20 Бл. 10 Бл. 10
Роман і Гаврило Гойські 33 31 Бл. 16 Бл. 15
Павло Сенюта 25 25 Бл. 15 Бл. 10
Данило і Кристина Єло-Малинські 21 16 Бл. 10 Бл. 6

Усього 1386 980 Бл. 534 Б л.446

* Про фільваркову і службову шляхту див. далі.

Дещо інше співвідношення бачимо у маєтках князів Острозьких. 
Згідно з інвентарями Степанської і Старокостянтинівської волостей 
1614 і 1615 pp. та ревізією 1620 р. 152 із 419 згаданих тут сіл були зам
ковими, тобто безпосередньо підпорядковувалися князівській 
адміністрації; в них існувало 67 фільварків 33. Тобто фільварками на 
Острожчині охоплювалося до половини поселень, що перебували у 
прямій власностімагната.

Поширюючи пропорційні співвідношення з наведених прикладів 
на решту супермагнатських володінь-латифундій, можемо 
гіпотетично обрахувати загальну кількість волинських поселень, що 
входили до складу магнатських фільварків, — приблизно 500, тобто 
близько половини кількості тих магнатських сіл, що зафіксовані у та
рифі без зазначення імені посесора (див. табл. 1). Один фільварок, за 
даними по маєтках Кароля Корецького, об’єднував у середьому 2 — З
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села. Отже, загальна кількість магнатських фільварків на Волині мог
ла умовно складати 220 — 230.

Фільваркові господарства, зрозуміло, існували не тільки у маг
натських латифундіях, але й у земельних комплексах заможної і 
середньої шляхти, принаймні у межах маєтків, що охоплювали З 
села і більше. Власники такого майнового щабля, яким на Волині 
належало 1417 поселень, могли володіти, на думку М. Г. Крикуна, 
567 фільварками 34. Відкинувши частину з них як таку, де госпо
дарював сам середньозаможний власник, не послуговуючись упра
вителями, і підсумовуючи решту з можливою кількістю магнатсь
ких фільварків, можемо припустити, що на Волині існувало 600 — 
700 фільваркових господарств, якими керувала наймана 
адміністрація. Скільки ж шляхти до неї залучалося? Специфіка 
Правобережної України, зокрема наявність чималого прошарку 
представників проміжного стану — бояр-слуг, які нерідко викону
вали урядницькі функції у маєтках своїх панів, примушує з обе
режністю підходити до обрахунку так званої фільваркової шляхти, 
зокрема до застосування коефіцієнта, який вживається при ана
логічних підрахунках на інших землях Речі Посполитої 35ж з  
іншого боку, у XVII ст. спостерігається виразна тенденція до «ари- 
стократизації» управлінського апарату всіх щаблів, що не могло не 
накласти відбитку і на управління приватними маєтками. Судові 
матеріали того часу, особливо скарги про наїзди, в яких детально 
перераховуються збитки, заподіяні мешканцям конкретного 
маєтку, нерідко згадують нарівні з фільварковою челяддю «шля
хетних хлопців», «виростків-шляхтичів» чи «слуг-шляхтичів», 
підпорядкованих урядникові. Тобто якщо в певній частині 
фільварків функції урядника продовжували виконувати бояри-слу- 
ги (що, слід думати, більш характерно для середнього шляхетсько
го землеволодіння), то в магнатських і особливо князівських лати
фундіях при наявності постійного резерву службової шляхти того 
чи іншого князівського дому шляхтичі виступали не лише в ролі 
урядників, а й в  ролі служебників при них. З врахуванням обох 
згаданих тенденцій, гадаємо, усереднене число управлінської 
шляхти на Україні не могло значно перевищувати кількість самих 
фільварків. Для Волині це орієнтовно могло складати 600 — 700 
родин, тобто до 15 % загального числа шляхти-землевласників, 
зафіксованих у тарифі.

Таке співвідношення логічно не суперечить концентрованій 
структурі поземельної власності Правобережної України, де в ру
ках крупних латифундистів перебувало: на Волині ч70,3 % позе
мельного фонду, на Київщині 67,6, на Брацлавщині 81,4 % 36. То
тожність землевласницьких структур дозволяє припускати, що 
співвідношення землевласницької шляхти з урядницькою як 
100 : 75 було характерним для усіх трьох регіонів Правобережжя. 
Таким чином, чисельність представників шляхти на Київщині і
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Брацлавщині має бути збільшена, як і на Волині, на 75 % 
порівняно з вихідними цифрами тарифів, тобто для Київщини при
близно на 650, для Брацлавщини — на 480 одиниць.

Повертаючись до складу супермагнатських латифундій, можна 
констатувати, що частина з них перебувала в руках посесорів, що 
сплачували податок самостійно, частина була зайнята під 
фільварками, нарешті, лишалася ще одна частина, доля якої за 
фіскальними матеріалами не простежується. На нашу думку, ці землі 
могли перебувати в руках дрібної васальної шляхти, ко^ра з тих чи 
інших причин на час збору подимного була звільнена магадтом-сюзе
реном від його сплати, а відтак у тарифі поіменно не записана. На таку 
можливість вказують конкретні приклади з власницької практики до
му Острозьких. Так, Боровицькі (первісно — Боровики), спадкові слу
ги Острозьких з кінця XV ст. 37, безперервно володіли Великою і Ма
лою Боровицею Острозької волості протягом XVI — початку XVII ст. 
Однак, за тарифом 1629 p., вони сплачували податок із с. Зозулинці 
цієї ж волості, тоді як Боровиця згадана як безпосередня власність Ан- 
ни з Острозьких Ходкевич 38. Незрозумілі й аналогічні переміщення 
традиційних ленників (на константність їхнього володіння вказують 
прізвища, пов’язані з назвою населеного пункту) у с. Кануни, яке 
1603 р. належало Климу і Михайлу Канунам, а 1629 р. записане безпо
середньо за Анною Ходкевич, у той час як Себастян Канун держить від 
неї ж с. Колоденку; те саме — ус. Кожушки (ленники Кожуховські), 
с. Колоденка (ленники Колоденські) та ін. 39 Чи в згаданих селах 
осідали відгалуження старих васальних родів, чи ними володіла служ
бова шляхта нової генерації, але сам факт існування володінь такого 
типу незаперечний і, судячи з супутніх джерел, у тарифі висвітлений 
не повністю. Так, якщо землеволодіння васалів, хоч І недостатньою 
мірою, ще простежуються на Острожчині, то у володіннях Миколая 
Чорторийського, Юрія Заславського, князів Вишневецьких вони, за 
даними тарифу, практично відсутні, що не могло відповідати дійсному 
стану речей. Тому пропонуємо умовно обрахувати чисельність служ
бової шляхти, поселеної на магнатських землях, на підставі відомостей 
тарифу про еупермагнатське землеволодіння так, як показано в 
табл. 1,

Якщо прийняти за принцип осадження васалів найпоширеніший 
варіант земельної данини за службу — «один слуга — одне село», то 
приблизне число родин службової шляхти на Волині, поселеної на маг
натських землях, становитиме, як свідчить табл. 1, близько 400, тобто 
десь половину того числа шляхти, яке зафіксоване у тарифі. На 
Київщині аналогічне доповнення складе біля 300, на Брацлавщині, 
враховуючи особливу концентрацію магнатського землеволодіння, — 
не менше 100 — 150 одиниць.

Нарешті, завершуючи наші обрахунки, слід згадати про служ
бову неосілу шляхту для двірських і приватних послуг. Тут, на 
жаль, жодних цифрових орієнтирів, що спиралися б на ук
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раїнський матеріал, немає. Тому підемо умовно за процентними 
співвідношеннями, характерними для решти регіонів Речі Поспо
литої. Скажімо, для Краківського воєводства, за даними поголов
ного перепису 1662 p., така шляхта складала 18,4 % загалу, для 
Литви (Жемайтії) наприкінці XVIII ст. — 22,4, для Польщі у цей 
же час - 7  23,3 % 40. Тобто процентна норма принципово не коли
валася й у середньому може бути зведена до 20 % шляхетського 
загалу. Відтак, збільшивши підсумовані нами вище цифри на 
20 %, одержимо ймовірну чисельність шляхти на Правобережній 
Україні напередодні Визвольної війни 1648 — 1654 pp. (табл. 2).

Т а б л и ц я  2
Гіпотетична чисельність шляхетських родин Волинського, Київського 

і Брацлавського воєводств у другій чверті XVII cr.

Регіон

Шляхта, обрахова
на за реальною 
кількістью посе

лень

Не зафіксована у 
тарифах шляхта- 

частинники

Управи
тельська 
шляхта 
на філь
варках

Васальна 
шляхта 
князів і 
магнатів

Неосіла
шляхта

Разом

Волинь Бл. 900 Бл. 40 Бл. 650 Бл. 400 Бл. 490 2480
Київщина Бл.880 Бл. 60 Бл. 650 Бл. 300 Бл. 460 2350
Брацлавщина Бл.640 ? Бл. 480 Бл. 150 Бл. 320 1590

Таким чином, на Волині, за нашими підрахунками, могло мешкати 
близько 2480 шляхетських сімей, що при коефіцієнті 6 становитиме до 
14 880 осіб, або 2,2 % загальної маси населення регіону. На Київщині 
жило майже 2350 сімей, тобто близько 14 100 осіб, або 2,7 % жителів. 
На Брацлавщині аналогічне співвідношення складало біля 1590 сімей, 
або 9540 осіб, тобто 2 % населення регіону.

У середньому на Правобережній Україні чисельність шляхти мож
на, на нашу думку, гіпотетично обрахувати як наближену до 38,5 тис. 
осіб, тобто близько 2,3 % кількості населення Правобережжя.

1 Проблеми, пов’язані з історією вищих станів, що досліджуються в сучасній 
зарубіжній історіографії (див., наприклад: Goubert P., Meyer J. Les problemes de la nob
lesse au XVIIе siecle / /  XIII Междунар. конгр. ист. наук: Докл. конгр. — М., 1973. — 
Т. 1, ч. 5. — С. 42 — 67)>у радянській історіографії (див.: Бычкова М. Е. Состав класса 
феодалов России в XVII в. — М., 1986; Зимин А. А. Формирование боярской 
аристократии в России во второй половине XV — первой половине XVI в . М . ,  1988).

2 Meyer J. La noblesse franchise au XVIIIе siecle:>aperqu des problemes 11 Acta 
Poloniae Historica. — Warszawa  ̂1977. — T. 27. — S. 7.

3 Rostworowski E. lie byfo w Rzeczypospolitej obywateli szlachty? 11 Kwartalnik His
toryczny. — 1988. — R. 94, N 3. — S. 7 — 11,32.

4 Rychlikowa /. Studia nad ziemianstwem Galicji: Rzecz о marnotrawstwie badawczego 
trudu / /  Przeglad Historyczny. —-1986. — T. 77, z. 3. — S. 538.

5 Zrodla dziejowe. — Warszawa, 1892. — Т. 16. — S. 7.
6 Kula W. Stan і potrzeby badan nad demografia, history czna, da wnej Polski / /  Roczniki 

DziejdW Spofecznych і Gospodarczych. — 1951. Т. 13. — S; 71. , ,
7 Laszuk A. Szlachta w wojewodztwie krakowskim w swietle rejestrow poglownego z 

І 662 roku / /  Przegl^diHistoryczny. -*■ 1988. — T. 79, z. 3. — S. 429.
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8 Реєстри опубліковані: волинський — у книзі: Баранович Ол. Залюднення України 
перед Хмельниччиною. І : Волин. воєводство. — К., 1930; брацлавський — Архив Юго- 
Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов. — 
Киев, 1890. — Ч. 7, т. 2. — С. 394 — 412 (Далее — Архив ЮЗР); Zrodla dziejowe. — 
Warszawa, 1894. — Т. 20. — S. 130 — 143; київський — у вигляді іменного переліку — 
додатка до статті: Яковенко Н. М. Склад шляхти-землевласників Київського воєводства 
напередодні Визвольної війни українського народу 1648 — 1654 pp. / /  Феодалізм на 
Україні. — К., 1990. — С. 91 — 98. Джерелознавчий аналіз тарифів див.: КрикунМ. Г. 
Подимні реєстри XVII ст. як джерело / /  III респ. наук. конф. з архівознавства та ін. спец, 
іст. дисциплін. — (2-га секція: Спец. іст. дисципліни). — К., 1968. — С. 69 — 83.

9 Див.: Крикун Н. Г. Документальные источники по- истории населения 
Правобережной Украины кануна и периода Освободительной войны украинского 
народа 1648 — 1654 гг. / /  Проблемы историографии и источниковедения истории 
СССР: Сб. науч. тр. — Днепропетровск, 1979. — С. 129.

№ Архив ЮЗР. — Ч. 7, т. 2. — С. 412.
І І Поборовий реестр 1628 р. опубліковано: Архив ЮЗР. — Киев, 1886. — Ч. 7, т. 

1. — С. 356 — 411; Zrodla dziejowe. — Т. 20. — Z. 65 — 88. Подимний тариф 
Житомирського повіту 1650 р. опубліковано: Архив ЮЗР. — Ч. 7, т. 2. — С. 423 — 426. 
Подимний тариф Овруцького повіту 1634 р., як і згаданий тариф Київського воєводства 
1640 p., зберігається: Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві. — 
Ф. 11, on. 1, спр. 9. — Арк. 866 —894,912 — 914,924 — 932. (Далі — ЦДІА УРСР). На 
підставі цих фіскальних матеріалів складено іменний реєстр — 'додаток до ст. : 
ЯковенкоН. М. Склад шляхти-землевласників... — С. 91 — 98.

12 Пор.: Владимирский-Буданов М. Передвижение южнорусского населения в 
эпоху Богдана Хмельницкого / /  Киев, старина. — 1888. — Т. 22. — С. 95 — 115.

'^ zrdd ta  dziejowe. — Т. 20. — S. 87.
14 Баранович Ол. Залюднення... — С. 15 — 19.
15 Баранович А. И. Население предстепной Украины в XVI в. / /  Ист. зап. — 

1950. — Т. 32. — С. 206 —211.
К* Бойко I. Д. Селянство України в другій половині XVI — першій половині 

XVII ст. — К., 1963. — С. 40,190.
П 0 . I. Баранович обраховував кількість димів на Волині як 108 460 

{Баранович Ол. Залюднення... — С. 155). Вказане число виведене М. Г. Крикуном з 
урахуванням опрацьованого ним подимного реєстру 1630 р. (див.: Крикун М. Г. 
Чисельність населення Волинського воєводства у першій половині XVII ст. / /  Вісн. 
Львів, ѵн-ту. Сер. іст. — 1988. — Вип. 24. — С. 75).

18 Сумарна цифра київського тарифу, обрахована М. Г. Крикуном, охоплює 
близько 65 тис. димів, однак до уваги приймається поправка, запропонована
3. Гульденом (див.: Guidon Z. Zaludnienie Polski w 1629 г. / /  Zapiski Historyczne. — 
Torun, 1968. — T. 33, z. 4. — S. 49 — 50), з якою цілком погоджується М. Г. Крикун 
{Крикун М. Г. Питання чисельності населення на Правобережній Україні другої, 
половини XVI — середини XVII ст. у радянській Історіографії / /  Вісн. Львів, ун-ту. Сер. 
іст. — 1980. — Вип. 16. — С. 79).

И  Цифра запропонована О. І. Барановичем на основі припущення про пізнішу 
доплату частини несплачених вчасно димів (див.: Баранович А. И. Население... — 
С. 210). Безпосередньо ж за реєстром число димів становило, за підрахунками І. П. 
Крип’якёвича, 64 811 (див.: Крип'якевичІ. Я. Богдан Хмельницький. — К., 1954. — 
С. 19), за підрахунками3. Анусіка, — 64 523 (див.: Anusik Z. Struktura spoleczna szlach- 
ty bracfawskiej w swietle taryfy podymnego z 1629 roku / /  Przeglad Historyczny. — 1985. — 
T. 76. z. 2 .— S. 234).

20 крикун АГ. Г. Питаня чисельності... — С. 78.
21 Користуючись побільшеним коефіцієнтом 6,5, М. Г. Крикун обраховує 

чисельність мешканців Волині як 770 тис. {Крикун М. Г. Чисельність... — С. 80). Без 
урахування поправок О. І. Барановича і 3. Гульдона щодо кількості поданих у тарифах 
димів І. П. Крип’якевич вважав, що населення Київщини складало близько 350 — 420 
тис. осіб,* Брацлавщини — 324— 390 тис. (див.: Крип’якевич /. Я. Богдан 
Хмельницький. — С. 16).
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22 Цифра кількості шляхетських сімей обрахована М. Г. Крикуном на підставі 
публікації тарифу І629 p., здійснено! О. І. Барановичем. Кількість родових груп 
обрахована нами приблизно, оскільки не завжди вдається Ідентифікувати персоналі! 
осіб з прізвищами схожого звучання. Наприклад, на Волині, за іншими джерелами, 
фіксуються шляхетські родини Білецьких, Билецьких, Білицьких і Бєлєцких, 
Зарецьких, Зарицьких, Бокіїв-Зарецьких І Зажецких, Пясецькихі Пісоцьких тощо. У 
публікації їх розрізнення не простежується. Так само не завжди можна з певністю 
розділити чи з’єднати розгалужені роди, які в публікації трактуються нарізно, як, 
наприклад, Єло-Малинські і Букоємські (насправді — Єло-Букоємські), Єничі і 
КолмовськІ (насправді — ЄничІ-Колмовські), Патрикії І Радогощські (насправді — 
Патрикії-РадогощськІ) і т. д.

23 Цифра для Київщини обрахована нами (див.іЯковенко Я. М. Скдад шляхти - 
землевласників... — С. 91 —98), для Брацлавщини подається за даними 3. Анусіка 
(див.: Anusik Z. Struktura spofeczna... — S. 250). І. П. Крип’якевич на підставі 
брацлавського тарифу вважав, що кількість тутешніх землевласників дорівнює 215 
(див.: Крип’якевич 1. Я. Богдан Хмельницький. — С. 19).

24 Крикун А/. Г. Чисельність... — С. 74.
25 Anusik Z . Struktura spofeczna... — S. 243.
26 Крикун M. /".Чисельність... — С. 79.
27 Баранович Ол. Залюднення... — С. 84,111.
23 Ковальский Н. Я. Источники по социально-экономической истории Украины 

XVI — первой половины ХѴП века. — Днепропетровск, 1982. — Прил. — С. 72.
2^ Баранович Ол. Залюднення... — С. 48,52,57 та ін.
30 Архив ЮЗР. — Ч. 7, т. 1, — С. 380,405; ЦДІА УРСР. Ф. 11, on. 1, спр. 9. — 

Арк. 879,884 зв., 893.
31 там ж е— Арк. 869 зв.
32Баранович Ол. Залюднення... — С. 41 — 43.
33 Обрахунки сіл і фільварків по вказаних інвентарях належать М. Г. Крикуну 

(див.: Крикун М. Г. Чисельність... — С. 78 — 79).
34 там же. — С. 79.
35 Rejestr poborowy wojew6dztwa krakowskiego z 1629 r. /  Opracowali W. Domin, 

J. Kolasa, E. Tryzna, S. Zyga. — Wroclaw, 1956. — S. LXU; Rostworowski E. lie bylo... — 
S.7.

36 Баранович Ол. Залюднення... — С. 25; Яковенко Н. М. Склад шляхти- 
землешіасників... — С. 82; Anusik Z. Struktura spoteczna... — S. 243.

57 Archiwum rsî za>t Lubartowiczow Sanguszkow w Slawucie /  Wyd. przez
B. Gorczaka. — Lwow, 1887. — Т. 1. — S. 77.

58 Баранович Ол. Залюднення... — С. 37 — 39.
59 Ковальский И. П. Источники... — С. 72 — 73; Баранович Ол. Залюднення... —

C. 39 .41 ,44 ,45 .
™ ZaszukA. Szlachta... — S. 436; RostworowskiЕ. He bylo... — S. 26 -^ 31.

В основу подсчетов численности шляхтичей Правобережной Украины положены на- 
логовые реестры 1629-1640 гг. Одновременно автор предлагает ряд дополнений, ги
потетически подсчитывая те группы шляхтичей, которые не были охвачены нало
говой документацией, и определяя общее число шляхтичей как 2,2 % населения Пра
вобережья.
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