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Останнім часом у засобах масової інформації незрідка лунає думка про втрату мате-
ринської людяності, зраду материнському й батьківському інстинктові тощо. Можливо, 
вплив сучасних чинників і спричив таку девіантну поведінку, проте особи, хоча б поверхо-
во поінформовані щодо не надто давньої історії — як власної, так і зарубіжної, — мають 
розуміти, що таке ставлення до дітей може бути й просто залишками минулого у свідомос-
ті наших сучасників. Теперішнє загальноприйняте ставлення до дитинства (так званий 
дітоцентризм), хоча й нараховує не більше двох сторіч, а для деяких реґіонів і менше, над-
то сильно витіснило залишки cпадкової пам’яті. Свого часу я надала для ознайомлення 
книгу Ллойда Демоза «психоісторія» (значну частину цієї праці присвячено світовій іс-
торії дитинства) моїм подругам, молодим матерям з базовою історичною освітою. Реакція 
була однозначна – шок і ще більша увага до власних дітей. Зазвичай як історики, так 
і пересічні обивателі чомусь досить болісно ставляться до так званих нецивілізованих 
вчинків своїх пращурів, а до того ж представники кожної нації намагаються звинуватити 
у варварстві інших, настирливо заперечуючи власну «негідну поведінку». Цінність моно-
графії В. Маслійчука в тому, що автор, нехтуючи псевдопатріотизмом, одним із перших 
у нашій країні висвітлив проблематику «дітозгубництва», яка перебуває на стикові таких 
підрозділів історичної антропології, як історія дитинства та ґендерна історія, зробив її 
предметом наукового історичного дослідження, а не псевдогуманістичного замовчування.

Від перших абзаців відчутно доволі стриману позицію автора щодо даної тематики, 
одразу ж акцентовано на тому, що «розглядаємо можливо ексцеси, певні винятки з правил 
щоденної поведінки, а не самі правила» (с. 7). Джерельна база достатньо широка, осо-
бливо враховуючи те, що останнім часом іноді вважається за цілком можливе в межах 
сучасних дослідницьких тенденцій у подібній праці спиратися й на три-чотири судові 
справи. Також використано матеріали різного характеру — етнографічні (фольклор), і аж 
до спогадів іноземців та описів намісництв. через увесь текст червоною ниткою проходить 
ґрунтовний аналіз праць попередників, таким чином, історіографія хронологічно й гео-
графічно дуже значна, тобто дослідник, хоча і міг зосередитись виключно на архівних 
джерелах та правових актах, але максимально занурився в дану проблематику.

Як рецензент одразу попереджаю читачів: не поспішайте з висновками, доки зна-
йомитеся з першою половиною книги, бо, цілком можливо, що емоції будуть бити через 
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край. На жаль, розділи не є рівноцінними, деякі з них «сирі». Узагалі для книжки не-
зрідка є типовим переповідання певної жахливої історії та закінчення її фразою: «Нехай 
такі випадки були поодинокими, але їх брутальність здатна приголомшити будь-кого 
і в наш час» (с. 13) — без жодних коментарів, ні до, ні після. Іноді складається враження, 
що В. Маслійчук уважає своїм обов’язком щодо історичної спільноти передовсім опу-
блікувати джерело, а коментарі — це вже залежно від ситуації; на жаль, подібну тенден-
цію спостерігаємо і в деяких попередніх працях (Маслійчук В. Л. провінція на перехрес-
ті культур: дослідження з історії Слобідської України ХVІІ—ХІХ ст. — Харків, 2007). Із 
чим пов’язано таке «недбале» ставлення до певних частин своєї монографії, читачам 
залишається лише здогадуватися.

Не зовсім виправданим видається розділ «Тло великих суспільних трансформацій», 
достатньо об’ємний у порівнянні з іншими; зрозуміло, що такі події безперечно впливають 
на людей, проте автор не переконує якоюсь арґументацією, що вони впливали на про-
блему блуду та дітозгубництва: контрацептивів не з’явилось, жодних даних щодо меншо-
го дітозгубництва в попередній період не наведено. Єдина відмінність — те, що церква 
й суди активніше фіксують такі справи, тобто для дослідника різко збільшилась джерель-
на база; певно, саме тому В. Маслійчук приділив цьому питанню стільки часу й душі?..

Деякі труднощі на початку праці також пов’язані з наведенням змісту конкретних 
судових справ у досить скороченому варіанті, при цьому автор одразу надає висновок, ніби 
то є аксіома: «Слід звернути увагу на соціальне становище блудниці: вдова, живе в «сусідах», 
працює наймичкою. Самий стан убогості штовхає на девіацію» (с. 35). Хоча в попередній 
частині тексту було зазначено лише те, що «народила неживу дівчинку, яку й поховала», 
і жодних фактів, що жінка дійсно вбила власну дитину. Мимоволі виникає протест щодо 
завчасного різкого висновку, проте в подальших розділах автор розкриває вже деталі дру-
гої справи, яка, так би мовити, йшла у парі й названа «подібною» (с. 35, 59), однак чомусь 
не нагадує читачам, що це раніше згадуваний випадок. Але щодо «першої» — нові обста-
вини так і не з’явились, тому відчуття несправедливого звинувачення залишаються.

Ще однією своєрідною традиційною проблемою для дослідника є ґендерна пробле-
матика: постійно відчувається неорганічність і штучність використання самого терміна, 
його ніби за вуха притягнуто. перше застосування стосується сексуальних взаємин одру-
женого господаря Барвінського й молодої служниці (с. 36). Автор зазначає, що «основна 
ґендерна проблема — проблема влади чоловіка над жінкою як у сексуальному, так і в со-
ціальному плані — постає з даної справи досить ярко». проте головна пара в даній ґендер-
ній проблемі — це все ж таки міщанське подружжя Барвінських, а саме те, що дружина 
змушена зносити зраду чоловіка з 19-річною дівчиною, сприймати помітну вагітність, не 
маючи підтримки ні з боку патріархальної громади, ні від головного втілення ґендерної 
депривації — держави з її шлюбним законодавством. Щодо молодої дівчини, яка не на-
лежала до стану кріпаків, то історичне джерело замовчує її прагнення і те, хто кого на-
справді використовував. Крім того, у взаєминах «господар — підлеглий» незрідка в ролі 
господаря були й жінки, тобто в даній ситуації радше присутня соціально-економічна 
дискримінація, ніж ґендерна. про ґендерну проблему є сенс, для прикладу, згадати у ви-
падку «покриток», бо таку дівчину жіноча громада навіть за допомогою вбрання виділяла, 
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а хлопців, які «брали участь» у блуді, жодною деталлю одягу не виділяли ті ж чоловіки, 
і спеціальної назви їм не надавали — і все це в межах однієї соціальної групи.

чергове не зовсім доречне згадування про «кричуще ґендерне непорозуміння й «не-
справедливість»» маємо в монографії стосовно того, що «саме жінка досить яскраво 
представлена як основний фігурант кримінальних справ у нашому географічному ареа-
лі, суддями їх діянь виступали винятково чоловіки (за винятком августійшої імператри-
ці Катерини ІІ)» (с. 69). Дійсно, жінок серед суддів не було, і це довгий час була загаль-
носвітова практика, і навіть коли наприкінці ХІХ ст. в Російській імперії з’явились 
жінки з вищою юридичною освітою, то вони не мали права професійно самореалізува-
тися навіть на посаді судового повіреного (адвоката), яку на той час незрідка обіймали 
чоловіки без вищої юридичної освіти. Утім, не слід аж надто акцентувати на ґендерних 
ознаках суддівства, бо тоді жінка взагалі не мала права обіймати будь-яку державну по-
саду, крім самої імператриці, а до того ж Катерина ІІ була останньою жінкою, яка мала 
таке право в повній мірі. Тому вважаємо, посилатися на цей ґендерний епізод – це ніби 
насмішка. Крім того, судді — лише виконавці в межах чинночого законодавства, навіть 
більше, практика сьогодення, коли суддівство достатньо фемінізоване, навряд чи надасть 
нам багато прикладів менш суворих вироків з боку жінок-суддів щодо справ із дітозгуб-
ництва — особливо тих юристів, які вже відчули так званий материнський інстинкт.

Більше ж згадувань про ґендерні проблеми в тексті годі шукати, хоча тема дослідження 
за характером все ж таки ґендерна. І автор, безумовно, це розуміє, проте даний науковий 
підхід йому вочевидь не до снаги, тому й обидві фрази виглядають як відписки, ніби іншими 
нитками вшиті. проте у праці В. Маслійчука є й неґативний ґендерний підхід щодо чолові-
ків, бо в усякому разі вкотре маємо доволі різкі висновки: «Отже, із судових справ чоловіча 
поведінка виглядає як суто патріархальна й безвідповідальна» (с. 44). Однак не можна за-
бувати, що як у випадку жінок, так і чоловіків ідеться передусім про девіації, навіть більше, 
коли чоловіки вчиняють, так би мовити, «по-чоловічому», то такі життєві ситуації навряд 
чи доходили до суду. Хоча автор саме з поведінки цих девіантів робить надто узагальнюючий 
висновок: «Це змушує переглянути окремі усталені стереотипи про загальну поширеність 
ідилічних родинних стосунків серед українців, особливу роль матері, повагу до жінки тощо» 
(с. 44). Однак, по-перше, стосунки, які найчастіше фіґурують у судових справах, — це не 
родина де-юре; по-друге, як уже згадувалось, — це девіації; по-третє, у самій же праці зга-
дується про практику в Україні шлюбів «на віру», які взагалі важко вписати в таку концепцію. 
Автор собі ж суперечить, коли в іншому розділі припускає, що «може бути, що й перетво-
рення правового поля з виключно карального на більшою мірою виховне, «гуманізація» 
взаємин і ставлення до жінки й до дитини на українських землях були пов’язані часто з міс-
цевими вихідцями, які мали вплив на здійснення імперської політики чи навіть були безпо-
середніми її організаторами» (с. 88–89). Одразу ж постає питання: а ці «місцеві вихідці» 
зростали в якомусь вакуумі чи все ж таки у звичайному українському середовищі?.. при 
цьому я абсолютно не намагаюся «обілити» характер українських міжстатевих відносин, 
просто аргументи, наведені В. Маслійчуком, не є вичерпними та переконливими, тим біль-
ше що ментальні особливості найкраще репрезентуються все ж таки в порівнянні з іншими 
народами та їх етно-психологічними рисами.
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У тексті є ще одна, на мій погляд, суперечність: автор стверджує, «…що дітовбивство 
часто пов’язувалося із абортуванням… В умовах традиційного патріархального суспіль-
ства саме державна влада, починаючи з другої половини ХVІІІ ст., хоча дуже й дуже 
поступово, сприяла емансипації жіноцтва» (с. 95). проте до останньої хвилини існуван-
ня Російської імперії жінок і фахівців, які робили штучні викидні, засуджували і виси-
лали до Сибіру, і лише радянська влада на певний час припинила цю каральну практику. 
У такому випадкові про яку державну емансипацію жіноцтва може йтися? Саме з тексту 
праці цілком очевидно, що громаду все ж таки не стільки хвилювало дітозгубництво, 
скільки так званий блуд, інакше б не було такої величезної кількості засобів зганьбити 
причетних до нього. І перші гуманістичні та ліберальні дії щодо вирішення безпосеред-
ньо долі позашлюбних дітей привели до зменшення вбивства дітей, але аж ніяк не по-
зашлюбних стосунків. Статистика щодо позашлюбних дітей навіть 1861 р. в Харкові та 
Харківській губернії цілком потверджує це: кожна п’ята дитина в місті й кожна 30-та 
в реґіоні була позашлюбною (Памятная книжка Харьковской губернии на 1861. — Харь-
ков: Изд. Харьк. губ. стат. ком., 1863. — С. 102). Крім того, автор не аналізує подібної 
поведінки заміжніх жінок, які вагітніли від власних чоловіків, — можливо, просто такі 
випадки не трапилися йому в архівних сховищах, але вони існують, особливо стосовно 
штучних викиднів, які прирівнювались до дітозгубництва (бо не те що в ХІХ, а й у ХХІ ст. 
аборт, на жаль, все ще залишається головним контрацептивом на теренах України). 
Останнє вкотре доводить пріоритетну спрямованість ганьби з боку громади саме на 
учасників позашлюбних стосунків. І сам автор значно більше уваги приділив уваги 
блуду, але чомусь у назві праці цей термін не позначив.

Безперечно, великим плюсом праці є те, що В. Маслійчук зробив акцент на 
неоднозначній поведінці деяких породіль через «післяпологовий синдром» і присвятив 
цьому розділ (с. 58–63). певно, в читачів по ознайомленні з черговою справою буде ви-
никати нерозуміння: чому більшість жінок одразу після пологів кидали дитину до кри-
ниці — місце, де безперечно її знайдуть і де самим потім доведеться брати воду. Саме 
криниця зазвичай фіґурує як місце «захоронення», і, напевно, багато хто з майбутніх 
породіль неодноразово чули про випадки викриття подібних злочинів у своєму або 
в сусідньому селі. Можливо, у «напівприсмерковій зоні» й викарбовувалася ця «безглузда», 
з точки зору приховування злочину, поведінка, а в стані афекту вона й випливала?

Безумовно, монографія В. Маслійчука — це наукова праця, яка містить усі належні 
для цього жанру ознаки. У читачів не має виникнути відчуття, що це якась популярна 
література. І якщо рецензентка і виклала значну кількість «претензій», то це радше для 
чистоти історичного мистецтва. Воднораз занадто вразливим особам, які схильні занадто 
близько брати тексти до серця й мають надто барвисту уяву, певно, не слід читати цієї праці, 
оскільки автор незрідка наводить досить жахливі й моторошні епізоди в справах. Якщо ж 
вас лякають такі відділи в музеях, як камери катування та їх знаряддя, але історична 
допитливість усе одно домінує, тоді намагайтесь читати деякі абзаци за діагоналлю, бо 
решта тексту поза сумнівом варта вашої уваги і вашого дорогоцінного часу.

Марина Вороніна. Про національне — непривабливе




