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УСТАВ ПРО ХОЛОПІВ— ПАМЯТКА З ІСТОРІЇ ХОЛОПСТВА
В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Холопи становили один з найважливіших елементів у соціальній 
структурі суспільства Давньої Русі. Радянські історики досягли знач
них успіхів у вивченні походження рабства на Русі, становлення фео
дальних відносин, ролі холопства у процесі феодалізації давньорусько
го суспільства. У працях Б. Д. Грекова, С. В. Юшкова, М. М. Тихоми
рова, Л. В. Черепніна, I. I. Смирнова та інших дослідників показано 
місце холопів у феодальному господарстві, їх юридичний стан 
та ряд інших важливих сторін історії холопства К До числа питань, 
які залишаються поки що спірними, відноситься хронологія Уставу 
про холопів, однієї з суттєвих частин Руської Правди Розширеної ре
дакції. Від відповіді на це питання залежить і загальне уявлення про 
історичну долю холопства: або Устав відбив архаїчні норми руського 
права, тобто холопство на Русі викорінювалося, або перед нами но
вовведення XII ст., і отже, холопство ще перебувало у стані розквіту.

Хоч остання частина Розширеної редакції Руської Правди — Ус
тав про холопів, (статті 110—121), здавна привертав увагу дослідни
ків, у них не було єдності думок відносно його походження. В. О. Клю- 
чевський вважав його особливим уложенням про холопів, пізнішим 
розділом Руської Правди, написаним «без узгодження з цілим, до 
складу якого він потрапив»2. О. С. Пресняков відносить Устав про 
холопів, як і Устав про закупів, до законодавчої діяльності Монома- 
ха 3. Термінологічні спостереження Б. О. Романова над ст. 111 привели 
до висновку, що вона написана іншою рукою, ніж статті про за
купів4. Осібну позицію займає І. І. Смирнов. Він вважає, що «нема 
достатніх підстав для того, щоб пов’язувати час видання Уставу про 
холопів з часом видання Уставу про закупів, тобто з законодавством 
Володимира Мономаха» 5. На його думку, Устав про холопів дає ма
теріал для характеристики холопства у XII—XIII ст.6.

Розвиваючи теорію І. І. Смирнова про пізнє походження Уставу 
про холопів, Л. В. Черепній відносить це законодавство до часів на
родного руху 1174—1175 pp. і пов’язує його з ім’ям князя Всеволода. 
Він посилається, зокрема, на характеристику, яку дали ростовські боя
ри володимирським городянам («то суть наши холопы каменьтуи»), 
вбачаючи у ній свідоцтво скупчення біглих холопів у місті (а про вте
чу холопів до міста говориться в Уставі). У ст. 111, яку Л. В. Череп
ній (на відміну від І. І. Смирнова) відносить до Уставу, він вбачає 
«явний відгук на антифеодальні рухи у селі».7

1 Докладніше див. А. А. З и м и н .  Холопы древней Руси, журн. «История 
СССР», 1965, № 6.

2 В. О. К л ю ч е в с к и й .  Сочинения, т. I, М., 1956, стор. 236.
3 А. Е. П р е с н я к о в .  Лекции по русской истории, т. I, М., 1938, стор. 227.
4 Б. А. Р о м а н о в .  Люди и нравы древней Руси, Л., 1947, стор. 294—296.
5 И. И. С м и р н о в .  Очерки социально-экономических отношений Руси XII— 

XIII веков, М.—JL, 1963, стор. 205.
6 Т а м  ж е, стор. 174, 228.

7 Л. В. Ч е р е п н и н. Общественно-политические отношения в древней Руси 
и Русская Правда в кн.: Древнерусское государство и его международное значение, 
М., 1965, стор. 274—276.
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Проте наведених міркувань недосить для датування Уставу про 
холопів, тому що до міста холопи тікали протягом усього феодального 
періоду, а князі вносили певні корективи у холоп’є право в XI і в XII ст. 
Слідів, які говорили про відбиття в Уставі специфічних рис руху 
1174—1175 pp., Л. В. Черепній не виявив.

Розглядувана пам’ятка збереглась у дефектному вигляді в усіх трьох 
групах Розширеної Правди *, і її первинний текст відновлюється на 
основі архетипів усіх трьох груп пам’ятки. На думку І. І. Смирнова, 
«саме Археографічний II список містить кращий з усіх списків Роз
ширеної Правди текст Уставу про холопів»8-9. Однак цей висновок 
зроблено, виходячи лише з статей 110—121 Розширеної Правди, без 
врахування усієї генеалогії списків останньої у цілому. Вони, як ві
домо, розпадаються на 3 групи: Синодально-Троїцьку, Пушкінську 
(сюди до Археографічного виду і входить Археографічний II список) і 
Карамзінську. Чи є у нас підстави віддавати перевагу Археографіч
ному II спискові? І. І. Смирнов посилається на ст. 118—119. Дійсно, 
кінець першої і початок другої у Синодально-Троїцькій групі втрачені, 
але вони відновлюються за списками Пушкінської і Карамзінської 
груп. Зате термін «кренеть» (ст. 118) Синодально-Троїцької групи 
більш архаїчний, ніж «купить» списків інших груп. Ніяких особливих 
переваг перед іншими Археографічний II список у даному випадку не 
має.

Первинність читань цього списку І. І. Смирнов доводить насам
перед на підставі аналізу ст. 116. Мова йде про холопа, що «вылгал 
куны» **. Такого холопа, за списками Синодально-Троїцької і Карам
зінської груп, господареві слід було «выкупати али лишитися»; у Пуш- 
кінському виді Пушкінської групи цей текст відсутній, а у списках 
Археографічного виду стоїть: «выкупати, а не лишатися». І. І. Смир
нов віддає перевагу останньому читанню. Стаття 116, таким чином, 
за І. І. Смирновим, говорила, що господар платив за борги, зроблені 
його рабом, і «не мав права набутися його, тобто відмовитися від 
холопа»11. Але в такому разі ст. 116 про незаконне (хитрістю) одер
жання холопом грошей збігається, по суті, із ст. 117 про холопа, що 
торгував за дорученням господаря («то выкупати его господину и не 
лишитися его»). Це навряд чи можна припустити. Господар повинен 
був нести більше покарання у тому випадку, коли холоп діяв за його 
дорученням («пустить холопа в торг», ст. 117), ніж тоді, коли холоп 
за власною ініціативою виманював у кого-небудь гроші (ст. 116) ***. 
Очевидно, у першому випадку хазяїн платив будь-яку суму торговцеві, 
а у другому — міг відмовитися від холопа, якщо ціна «вылганных 
кун» перевищувала вартість останнього****. Таким чином, при рекон
струкції первинного тексту Уставу про холопів не можна спиратись

* Так, у Пушкінській групі дефектна стаття 114, у Синодально-Троїцькій від
сутні кінець 118 та початок 119 ст., у Карамзінській— виразно проступають риси 
пізнішої переробки.

8—9 И. И. С м и р н о в .  Назв, праця, стор. 146.
** Інакше «куны вылжет» Пушкінської та Карамзінської груп первинні порів

няно з «куны вложить» Синодально-Троїцької групи.
10 И. И. С м и р н о  в. Назв, праця, стор. 150. Позичену «робу» можна, очевид

но, виявити у одній берестяній грамоті початку XII ст. («за тобою 12 куне ро- 
бьих») — А. В. А р ц и х о в с к и й .  Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 
1958—1961 гг.), М., 1963, стор. 23.

*** Тому не можна погодитися з І. І. Смирновим, який вважає, що «економіч
но холоп (ст. 117) діяв не тільки за дорученням господаря і у його інтересах, але 
й для себе, у своїх власних інтересах» (И. И. С м и р н о в ,  Назв, праця, стор. 198).

**** І. І. Смирнов посилається на те, що сполучник «али» фактично у Руській 
Правді більше не трапляється. Це істотне спостереження, але воно відповідає тій 
своєрідній термінології, яку взагалі можна виявити в Уставі.
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на читання Археографічного II списку («не лишатися») і слід вдава
тися до кращих списків усіх трьох груп Розширеної Правди («али 
лишитися»).

Устав про холопів розпадається на дві частини: першу становить 
розділ про джерела холопства (ст. 110—111), другу— розділ про збіг- 
лих холопів і про відповідальність господаря за зобов’язання холопів 
(ст. 112—121).

Говорячи про ст. 110—111 Розширеної Правди, І. І. Смирнов роз
глядає їх як глоссу до основного тексту Уставу про холопів. Він ва
гається щодо часу, коли було зроблено цю глоссу. «Найбільш про
стим» йому здається віднесення цієї глосси «до моменту кодифікацій
них робіт по складанню Розширеної Правди» п . Проте церковне за
барвлення словника ст. 111 і близькість ст. 110 до Уставу Всеволода 
схиляють І. І. Смирнова до того, щоб вважати обидві статті «допов
ненням, зробленим вже після оформлення основного тексту Розши
реної П равди»12. Дійсно, термінологія ст. 111 («вдаче», «милость», 
«придаток») дещо відмінна від основного словникового складу Роз
ширеної Правди, та мова йде про те, чи зв’язана вона з більш архаїч
ними або з більш новими соціальними явищами. Насамперед, цен
тральне поняття ст. 110 «обельный холоп» відсутнє у будь-яких юри
дичних пам’ятках XII—XIV ст. і може бути виявлене лише в Уставі 
про закупів, тобто в документі, безпосередньо пов’язаному з діяль
ністю Мономаха.

І. І. Смирнов звернув увагу на схожість структури Уставу про 
закупів та другої і третьої частин Уставу про холопів 13. Однотипо- 
вість структури уставів про холопів і закупів, на його думку, пору
шується наявністю ст. 110—111, де згадується про джерела «обельно
го» холопства. Але саме стаття 56 Розширеної Правди (перша в Уста
ві про закупів), у відповідності до єдиної структури обох пам’яток, 
говорить про випадок, коли закуп перетворювався на «обельного хо
лопа», тобто також про джерела обельного холопства. Більш істот
ними є зауваження І. І. Смирнова відносно того, що термін «обельный 
холоп» присутній лише у ст. 110, проте відсутній у заголовку Уставу 
та в інших його статтях. Але це свідчить лише про те, що новий тер
мін з’явився під пером редактора Розширеної Правди, а основні ча
стини Уставу про холопів цього терміну не знали, тобто мають більш 
раннє походження. Тому можна погодитись з думкою І. І. Смирнова, 
що Устав про холопів «міг правити за зразок, за типом якого і було 
створено Устав про закупів» 14.

Спостереження Б. О. Романова відносно того, що словниковий 
склад ст. 111 «скоріше вказує на іншу руку, ніж та, яка формулювала 
ст. 56—66» 15, дуже цікаве. Навряд чи тільки можна говорити про 
«церковну» термінологію ст. 111. Так, «милость» близька до «промило- 
вания» ст. 52: в обох випадках йдеться про «дачу» грошей на борг. 
Немає нічого специфічно церковного у словах «придаток» і «хлеб». 
Можливо, що основа ст. 111 склалася раніше ст. 56—58. І. І. Смирнов 
зіставив ст. 110, де говориться про три джерела обельного холопства, 
з трьома джерелами ізгойства за Уставом князя Всеволода16. Між 
обома «тріадами», вживаючи вираз І. І. Смирнова, дійсно іс

11 И. И. С м и р н о в. Назв праця, стор. 209.
12 Т а м ж е, стор. 215.
13 Т а м ж е, стор. 168.
14 Т а м ж е, стор. 209.
15 Б. А. Р о м а н о в. Назв, праця, стор. 295.
16 И. И. С м и р н о в. Назв, праця, стор. 211—213.



Устав про холопів 51

нує схожість. Проте її скоріше слід пояснювати прямим впливом Роз
ширеної Правди на церковний устав (обидві пам’ятки зустрічаються 
в юридичному збірнику, що складається з руських статей). Адже, як 
довів В. Л. Янін, церковний Устав Всеволода виник аж у кінці пер
шої чверті XIII ст., тобто на багато років пізніше Розширеної 
Правди 17.

Статтю 110 зв’язує з законодавством Володимира Мономаха не 
лише термінологія, але й сама суть її норм. Ще Б. Д. Греков звернув 
увагу на те, що ст. 110 «у своєму переліку джерел рабства пропускає 
полон» 18. І. Я. Фроянов пояснює це тим, «що полон був джерелом 
челядинства, а не холопства» 19. Та оскільки авторові не пощастило 
довести наявності в Розширеній Правді будь-яких рис відмінності 
в джерелах та правовому стані холопства і челядинства, його гіпотеза 
не може бути прийнятою.

Виходячи з власних уявлень про поступове розширення застосу
вання праці холопів у Давній Русі, І. І. Смирнов твердить, що ст. 110 
«не звужувала джерел обельного холопства, а, навпаки, розширю
вала»20. Він вважає, що у ст. 110 перелічені немов би додаткові види 
холопства. Та що ж нового у ст. 110? Купівля холопів, одруження 
з рабою і тіунство не були новиною на початку XII ст. Ще Устав 
Ярославичів запровадив розцінки за вбивство холопів і невільних 
тіунів. Купівля холопів відома і Правді Ярослава. У ст. 110 перелі
чені ті з джерел обельного холопства, які підлягали скороченню за 
рахунок перетворення осіб, що уклали «ряд» з господарем, на рядо- 
вичів — закупів (необельних холопів). Саме закупам присвячено спе
ціальний Устав Розширеної Правди. Необельні холопи у XII ст. вже 
міцно увійшли до складу феодально залежного населення. Устав про 
холопів наочно відбиває процес зближення холопів з феодально за
лежним населенням. Якщо у другому і третьому випадках ст. 110 
(одруження з рабою і вступ до складу тіунів) «ряд» згадано, то для 
першого випадку, завдяки його особливому поширенню (продаж у 
холопи, перепродаж, продаж самого себе), казус з «рядом» і 
його спеціальні умови винесено у особливу, додаткову до ст. 110, стат
тю 111 . Вираз «а ногату дасть перед самем холопом», говорячи про 
деяке зростання прав холопів, означає, що ніяка купівля-продаж хо
лопа не могла відбутися без його відома. Другий казус з «рядом» 
стає ясним при зіставленні його з Законом Судним, де йдеться про 
порядок викупу на волю положеного і про випадок, коли «иже аще 
работаеть из робы, свещаеть цену, его пред послухы да отпущается»21. 
Нове у ст. 110—111, отже, полягає у скороченні джерел обельного хо
лопства.

Таким чином, у нас немає ніяких підстав вважати пізнішою глос
сою статті 110—111 Розширеної Правди. їх оформлення, як і редакція 
інших частин Уставу про холопів, відноситься до часу складання Роз
ширеної Правди.

Термінологічно ст. 110 і 111 розпадаються на дві частини: пер
ша — це частина, де вживаються терміни, які зустрічаються в русько
му законодавстві ще до епохи Мономаха і навіть раніше — у Правді 
Ярослава або у договорах з греками, тобто у документах, що беруть

17 В. Л. Я н и н. Новгородские посадники, М., 1962, стор. 93.
18 Б. Д. Г р е к о в .  Киевская Русь, М., 1953, стор. 183.
19 И. Я. Ф р о я н о в .  О рабстве в Киевской Руси, «Вестник Ленинградского 

университета», 1965, № 2, Серия истории, языка и литературы, вып. 1, стор. 91.
20 И. И. С м и р н о в .  Назв. праця, стор. 221—222.
21 Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции, М., 1961, стор. 63.
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початок у X ст. Такими є терміни «холоп» (пор. ст. 17 Кор. Пр.* та ін.), 
«тивун» (хоч термін зустрічається лише у ст. 21, 32 та 33 Кор. 
Пр., та етимологічно він, без сумніву, зв’язаний з IX—X ст.), «ключ» 
(див. договір 907 р.), «купит» (пор. ст. 16 Кор. Пр.), «другой» (пор. 
ст. 15 Кор. Пр.), «поиметь» (пор. ст. 13 Кор. Пр.), «роба» (хоч тер
мін згадано лише у ст. 27 Кор. Пр., та походження його дуже давнє), 
«хотели» (пор. ст. 16, 18 Кор. Пр.), «гривна» (пор. ст. 1, 2, 3 і т. д. 
Кор. Пр.). Інший ряд термінів, що не зустрічаються у Кор. Пр., за 
своїм контекстом пов’язується з тими статтями Розш. Пр., які беруть 
початок в епосі Мономаха. Це, наприклад, терміни «обельний», що 
вживається лише у статтях про закупів, тісно пов’язаних із законо
давством Мономаха (ст. 56, 61, 63, 64 Розш. Пр.); «послухи» — зустрі
чаються в Уставі Мономаха про послухів (ст. 66 Розш. Пр.). Термін 
«послух» вжито у Кор. Пр. лише в Уставі Ярославичів, та й то в од
ній статті (ЗО), замість старого терміну «видок» (пор. ст. 2 Кор. Пр.); 
термін «ряд» (пор. в ст. 99 «тако же єсть им ряд»). Впадає у вічі 
тотожність формулювань ст. 92 і 110 («паки ли без ряду»). Термін 
«ряд» до редакції Володимира Мономаха у Руській Правді не зустрі
чається. У Кор. Пр. слово «ряди» відсутнє (пор. ст. 99 Троїцького
IV списку «како рядил». Див. також формулювання ст. 50 «ставити, 
како ся будеть рядил»). До цієї групи слід віднести і ряд другоряд
них термінів, наприклад «како» (пор ст. 50—54), «стояти» (ст. 7 Розш. 
Пр.). Дуже близьке «на том же стоить» ст. 110 до «на том же стояти» 
ст. 92.

Нарешті, більшість термінів ст. 111 зустрічається у тих статтях, 
які або беруть початок у часах Мономаха, або відсутні у Кор. Пр. 
Наприклад: 1) термін «виноват» відсутній у Кор. Пр. і є лише у тих 
статтях, які з ’явились в епоху Мономаха (ст. 54 і 88 Розш. Пр.). При
чому цей термін в обох випадках вжито у негативній формі. 2) «Ро- 
ботять» (пор. ст. 56, що, без сумніву, відноситься до часів Мономаха, 
де цей термін вжито також у негативній формі і стосується він за
купа як і у ст. 111. 3) Слово «милость» можна зв’язати із словом 
«промиловался» (ст. 52 Розш. Пр.). 4) «Ворочати» (пор. «воротити» 
в ст. 38, 39, 60 Розш. Пр.). 5) Термін «в даче» (і подібний до нього 
термін «придатце») не зустрічається ні в Кор. Пр., ні в Розш. Пр., за 
винятком ст. 111. 6) Терміни «хлеб» для позначення кабали і «год» 
в загальному розумінні строку також не вживались раніше.

Тепер можна відновити текст статей 110—111, випустивши тер
міни, які з’явились у законодавстві XI ст. і пізніше, тобто відсутні у 
Правді Ярослава та у договорах з греками: «Холопьство **... троє: 
оже кто хотя купить до полугривньї... а второе холопьство поиметь 
робу... а се третье холопьство тивуньство... (или привяжеть ключь 
к собе)» ***. Можливо, у законодавстві спочатку було названо більше 
джерел холопства, але пізніше у Розширеній Правді від них залиши
лись лише ті, які підлягали обмеженню.

Якщо порівняти дані термінологічного аналізу, що привів до від
новлення найдавнішої частини ст. 110 (яка відноситься, приблизного 
X ст.), з історичною обстановкою, що склалась на цей час, то все це

* Тут і далі скорочення означають: Кор. Пр.— Коротка редакція Руської
Правди, Розш. Пр — Розширена редакція Руської Правди.

** Загальний характер слів «тивунство» і «холопство» (але не суть явища) 
можна, мабуть, віднести до часів Мономаха (термін «послушество» є у ст. 85, без 
сумніву, зв’язаній з Мономахом). Раніше такі загальні терміни не зустрічались у 
Руській Правді.

*** Термін «привяжеть» близький до аналогічних термінів епохи Мономаха — 
пор. ст. 65, 114. Тому слова у дужках можуть бути і в пізнішій редакції.
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дозволить зробити такі висновки. У X ст., у зв’язку з припливом ра
бів, що перетворились на товар, челядь за своїм становищем різко 
відділяється від вільних. Було запроваджено ряд суворих правил, за 
якими карали раба (пор. ст. 17 Кор. Пр.). До цієї ж групи постанов 
відноситься і найдавніша частина ст. 110 Розш. Пр. У ній проведено 
чітку межу між рабами і вільними, якої раніше не було, а вже піз
ніше — з початку XI ст.— ця межа поступово стирається. За заняття 
холопською працею (тивунство), одруження з рабою, продаж самого 
себе вільний перетворювався на раба. Якщо виходити з характеру 
вставок, то оформлення статей 110 і 111 у цілому відноситься до епохи 
Мономаха. Крім того, редактор додав до всіх трьох казусів декілька 
доповнень, два з яких стосуються випадку з «рядом», коли заборо
нялось перетворювати вільну людину на обельного холопа. Три дже
рела холопства у ст. 110 (одруження з рабою, продаж самого себе 
у рабство, вступ до тивунів) далеко ще не вичерпують всіх випадків 
рабства (нема полону, народження від раби, злочину і т. ін). Згадано 
лише ті джерела обельного холопства, які обмежуються запроваджен
ням «ряда» (договору) *. Що це дійсно так, видно на прикладі дру
гого казусу ст. 110. Спочатку за одруження з рабою людина потрап
ляла у рабство без будь-якої можливості «ряда» (таким, наприклад, 
було положення Салічної правди).

Поновлений текст другого казусу ст. 110, що існував ще до 
Мономаха, говорить, приблизно, про те ж саме. Таким чином, запро
вадження «ряда» є пізнішим пом’якшенням старого правила. Якщо 
у ст. 110 найдавнішої редакції йшлось про безумовне закабаления 
при продажу самого себе (або боргові), то пізніша ст. 111 заборонила 
навертання вільних у рабство за «дачу». Нарешті, якщо «ряд» у ви
падку одруження з рабою не приводив до перетворення на справжніх 
холопів і був пом’якшенням давнього правила, то слід вважати, що 
застосування «ряда» при вступі до тіунів, яке забороняло перетворю
вати тих, що вступили, на обельних холопів, також свідчить про по
легшення старовинних установлень.

Такими були зміни часів Мономаха в статтях 110—111.
Другий розділ Уставу про холопів (ст. 112—121 Розш. Пр.) так 

само, як і ст. 110—111, містить риси, що пов’язують його з редактор
ською діяльністю Володимира Мономаха. Так, фраза «а заповесть и 
господин» (ст. 112) близька до тексту «а заповесть на торгу» (ст. 34 
Розш. Пр.). Остання фраза відсутня у відповідній їй ст. 13 Кор. Пр. 
і є нововведенням. До ст. 32 Розш. Пр., де говориться про розшук че
ляді, також встановлено слова «а заключить и на торгу», яких немає 
у ст. 111 Кор. Пр. Отже, можна припустити, що фраза «а заповесть 
и господин» у ст. 112 — редакційне доповнення. Зауважимо, що схо
жість ст. 112 зі ст. 34 Розш. Пр. виявляється не в їхніх основних ча
стинах, а у нововведеннях редактора.

У зв’язку з поширеною процедурою розшуку збіглих до ст. 112 було 
внесено поняття зловмисності—«аже слышав кто или зная и ведая». 
Таким чином, ст. 112 протиставляється тепер ст. 115, де згадуються 
випадки незловмисного переховування холопа («кто не ведал» — пор. 
ст. 19 Розш. Пр., що вперше з’явилась лише при Мономахові, коли іс
нувала подібна термінологія: «ни ведають, ни знають его»). Зв’язок 
поняття зловмисності з законодавчою діяльністю редакторів Розш. Пр.

* У тому, що мова йде про обмеження джерел рабства при перетворенні віль
них на рабів, можна переконатися на прикладі другого випадку ст. 110 (вільний 
одружується з рабою) — загроза навернення у рабство, природно, не могла стосу
ватися холопа.
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епохи Мономаха добре помітний у ст. 55, без сумніву, складеній у цей 
час, де таке поняття присутнє: «не ведая запустить за нее товар». Наз
вана стаття подібна до ст. 116 Пушкінського списку: «куны вылжет, 
а он будет не ведая вдал». Кількість прикладів можна збільшити: 
ст. 37 Розш. Пр. відзначає випадки скуповування краденого, коли пе
рекупник «не знает, у кого купил», пор. також ст. 118: «кренеть нюжь 
холоп не ведая». У Короткій Правді не вживаються ні термін «ведать», 
ні термін «знать».

Фраза «а дасть ему хлеба» до ст. 112, очевидно, вставлена також 
редактором Розш. Пр. Термін «хлеб» як засіб затримання людини 
вживається лише у ст. 111 Розш. Пр.: «Ни по хлебе роботять», яка 
складена також редакторами Розш. Пр. До того ж сама побудова 
фрази (починається з «а») вказує нам на її вставочний характер. Сло
ва «укажеть ему путь» також з’явились, певно, у результаті діяльно
сті редакторів Розш. Пр. Раніше ця термінологія у Розширеній Правді 
не зустрічалась. Саме по собі точне розрізнення казусів допомоги хо
лопам — явище досить пізнє. Цей випадок, може бути, збігається зі 
згаданим у ст. 115 «повесть дееть», де говориться про ті ж самі казуси, 
як і у ст. 112, тільки у випадку, коли людина не знає, що дає приту
лок холопові22. До того ж обидва терміни не зустрічаються у Кор. Пр. 
їх належить зіставити з терміном «заповесть» (тобто повідомити), що, 
як зазначено, відноситься до епохи Мономаха (пор. ст. 34 Розш. Пр.).

Ст. 115, таким чином, тісно пов’язана зі ст. 111, і її редакція, що 
збереглась до нашого часу, датується часами Володимира Мономаха. 
Ми вже згадували про вирази «повесть дееть», «не ведая». Те ж саме 
можна сказати і про фразу «а платежа в тонь нетуть», яка збігається 
з додатком редакторів Розш. Пр. у ст. 29 цієї редакції Руської Прав
ди: «то ему за платежь» (ця фраза відсутня у ст. 2 Кор. Пр., що їй 
відповідає). Мало того, подібна фраза зустрічається у ст. 62 Розш. 
Пр., безумовно, складеної законодавцем часів Володимира Мономаха 
(«яко же в свободнем платеж»). Цікавий збір побудови цієї фрази 
зі ст. 64 Синодального списку про закупа («плата в томь»). Звичайно, 
нічого подібного у Кор. Пр. немає — навіть у термінологічному від
ношенні.

Отже, редактор Розш. Пр. вже бачить різницю між навмисним 
і ненавмисним злочинами («ведая» і «не ведая»). Мало того, тепер 
чітко розрізняються окремі види приховування збіглих, чого раніше, 
безумовно, не було. Якщо раніше вільний давав клятву, що холопа 
у нього немає і на цьому справа кінчалась, то тепер він відповідав і 
у тому випадку, якщо «ведая», вказував збіглому путь.

Відповідальність за різні випадки допомоги холопу зростала. Але, 
з другого боку, з розвитком судочинства знищувалась кара за ненав
мисне підсобництво збіглому холопу. Те ж правило поширювалось і 
на випадки надання холопу кун (ст. 116), купівлі збіглого холопа 
(ст. 118).

У ст. 113 до редакційної роботи епохи Мономаха належить уточ
нення: «дасть весть». Термін «весть» відсутній у Кор. Пр. і по харак
теру збігається з вищезгаданим терміном «повесть дает» (ст. 115), 
«проведавши» (ст. 114). До цієї ж редакції належить постановка пи
тання «не ублюдеть ли». Раніше (у договорах з греками) подібного 
не було. Це якоюсь мірою пов’язується з посиленням відповідальності 
за переховування холопа.

Вводилась нова редакція ст. 114. Вона також, безумовно, пов’я
зується з діяльністю редактора епохи Мономаха:

22 L. К. G o e tz .  Das Russische Rehx, Bd. Ill, Stutgart, 1912, стор. 43.
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1) фраза «в своем любо городе» аналогічна фразі «в своем го
роде» ст. 34 Розш. Пр., яка замінила існуюче раніше «в своем миру» 
(див. ст. 13 Кор. Пр.). Згадка про місто відсутня взагалі в Кор. Пр. 
і з’являється в Розш. Пр. у вигляді вставок. Наприклад, у ст. 89 Розш. 
Пр. «и своего города», 36 Розш. Пр. «во одномь городе» — пор. 
ст. 14—15 Кор. Пр.;

2) «[на]местник» замінений «посадником», про якого немає ні 
слова в Кор. Пр.;

3) «поведавши» якось пов’язано зі згаданими уже випадками «ве
дая» і «не ведая»;

4) вводилась, мабуть, фраза «увязати холопа», що відповідає 
пізнішому холопському праву, сам термін «увязати» пов’язаний 
з ст. 65 Розш. Пр.— «розв’язавше»;

5) запроваджувалось правило «дати ему взявную 10 кун» (пор.
9 кун в ст. 107, 109 при звільненні рабів і т. д.);

6) «И гоня» відповідає новій процедурі розшуків ст. 7 Розш. Пр. 
(«след гнать»);

7) з ’являється «отрок», який керує розшуком челяді. В цілому 
стаття змінила свій зміст. Тепер уже отрок, а не посадник (намісник) 
розшукує збіглого раба. «Отрок» зустрічається лише в Розш. Пр. 
ст. 9, 11, 20, 74, 97, тобто в статтях, що є вставками до першої частини 
Розш. Пр. або прямо належить до епохи Мономаха.

Якщо при розшуку хазяїн завчасно не повідомляв посадника про 
втечу холопа («не було заклича на торгу»), то він не ніс відповідаль
ності у випадку, коли раба не вдавалось зловити (пор. ст. 112 про від
повідальність переймача). Якщо зростала відповідальність приватних 
осіб при «перееме» (пор ст. 113), то поряд з цим усувалась можли
вість одержання грошей від держави, у випадку завчасного повідом
лення про втечу хрлопа. У ст. 118 додано поняття «не ведая» і, мож
ливо, змінено випадок, коли застосовувалась «рота».

Серйозної переробки зазнала і третя частина Уставу про холопів 
у зв’язку зі змінами у положенні холопів, які відбулись на час Мо- 
номаха. Відповідно із скасуванням Ярославичами вбивства холопа, 
у випадку образи ним вільного мужа, було скасовано і право відби
рання у хазяїна холопа за борги. Тому ст. 117 Розш. Пр. містить 
альтернативу «выкупати его господину, али лишитися его» *. Вво
дилась нова ст. 120 про збіглого холопа — вора **.

Тепер у випадку крадіжки, вчиненої холопом, «господину платити 
за нь урок, что будет взял» — замість попередньої альтернативи (ви
дача холопа позивачу або викуп його хазяїном). Ця нова постанова 
збігається з трактуванням Мономаха відповідальності хазяїна за кра
діжку, вчинену холопом — закупом в ст. 64: «Господин платити за 
нь» (термін «урок» схожий з уроком смердам в ст. 45, пор. також 
ст. 63 Розш. Пр.). У відповідності з введенням поняття злочинного 
заміру в ст. 116 додається: «а он будеть не ведая вдал» (пор. «не ве
дая запустить за нь товар» в ст. 55 та ряд статей другої частини 
Уставу про холопів).

У ст. 121 дописано закінчення: «с кимь будеть крал, а жене и де-

* Відповідні заміни необхідні в ст. 116 Археографічного II списку Пушкін- 
ської груїпи («а не лишитися»). У ст. 121 Мясниковського списку залишено лише 
«господину выкупати», а слова: «и любо выдати» як такі, що суперечать практиці — 
відсутні. Те ж саме в Археографічному II списку Пушкінської групи.

** Ст. 120 Розш. Пр. повторює ст. 119, тому початок ст. 119 опущено в Сино
дально-Троїцькій групі. Але в ст. 120 плата розцінюється по «уроку» (пор. ст. 45 
Розш. Пр.). Це збігається з ст. 63, де вказується «урок» у випадку крадіжки коня 
обельним холопом.
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тям не надобе, но оже будеть с ним крали». Це закінчення,— безпе
речно, вставка. У Новгород-Софійському списку перед вказаними слова
ми стоїть: «до зде слово о Правде Руськой» та й за змістом ці слова ма
ють характер вставки, що з’явилась у зв’язку з розширенням судово- 
кримінального законодавства, характерного для епохи Мономаха.

Фраза про жінку та дітей пов’язана з питанням про співучасть 
(«с кимь будет крал... будуть с ним крали...»). Вона подібна до ст. 7 
Розш. Пр., яка відноситься до епохи Мономаха («Выдадить и всего 
с женою и детьми»). Доповнення відповідає ряду вищезгаданих вста
вок про злочинний замір. 3 другого боку, редактори Розш. Пр. роб
лять виняток: сім’я холопа не відповідає за його злочини, якщо вона 
не бере участі в крадіжці. Тут не ставиться звичайне для законодав
ства Мономаха питання про співучасть сім’ї у злочині чоловіка: хо
лопи на досліджуваний період стали дорогим товаром, і князь не хо
тів поширювати в усіх випадках відповідальність на їх сім’ї, як він 
чинив щодо вільних. Слова «не надобе» термінологічно характерні 
для останніх статей Розш. Пр. (ст. 19, 48, 93, 106). Вираз «князю 
в продаже» пов’язано з переходом від доменіальної практики до дер
жавного життя.

Отже, з часом правління Мономаха пов’язана лише редакційна 
переробка статей 112—121 Розш. Пр., а звідси — основу їх слід да
тувати більш раннім часом.

У пам’ятці виявлено ряд рис, близьких руському праву, що відо
бражене у договорах Русі з Візантією. Уже сама проблематика го
ловної частини Уставу (пошуки збіглого холопа) говорить про його 
схожість з договорами X ст., коли втечі рабів були основною проб
лемою холопського права. У цій частині немає жодного слова ні Про 
князя, ні про штрафи — «продажи» на його користь. Ця особливість 
Уставу характерна і для Правди Ярослава, яка в своїй основі нале
жить також X ст.

Спорідненість частин статей Уставу і договорів проявляється та
кож і в термінології. Наприклад, термін «кренеть» (купить) в ст. 118, 
безсумнівно, стародавній за походженням (ні Устав Ярославичів, ні 
Розширена Правда його не знають) — він зустрічається в ст. 2 дого
вору 944 р. («аще кто крьнеть»). В пізніших списках Розш. Пр. він 
замінюється терміном «купит» (Пушкінський і Троїцький IV списки) *. 
Частина слів, що є тільки в Уставі про холопів, але не зустрічається ні 
в Розш. Пр., ні в Кор. Пр., пояснюється завдяки ряду явищ і термінів, 
згаданих лише в Кор. Пр. і договорах. Так, «переимати», «переем» 
(ст. 113— 114) зв’язується з терміном «имати», згаданим у договорі 
з Візантією відносно челяді (ст. 12 договору 911 р.: «украден будеть 
челядин... да ймуть и в Русь... обретаемое да ймуть е»). Але мало 
того, ці слова пов’язуються з статтею 40 Кор. Пр., де згадується «кто 
изымал» і з статтею 41 Кор. Пр.— «емец» і т. д.

В Уставі зустрічаються ряд давніх дієслів з приставкою «у», що 
якось перегукуються з термінологією договорів. Так, слово «усря- 
щеть» (ст. 115) можна пояснити лише з допомогою ст. З договору 
944 р., де трапляється «ускочить» і «обрящеться». Ряд дієслів з при
ставкою «у» відсутні не лише в дальшому тексті Розш. Пр., але і в 
Кор. Пр.: «увязати», «упустить», «устрелить» в Розенкампівському 
списку (ст. 114), «ублюдеть» (ст. 113), «укажеть ему путь» (ст. 112), 
«усрящеть» (ст. 115). В Розш. Пр. фактично немає жодного нового

* Те, що слово «кренеть» зустрічається в ст. 25 і 27 договору Смоленська з 
німцями 1299 р. за першою редакцією («Памятники Русского права» — далі ПРП, 
вип. II, стор. 66), показує велику стійкість архаїчної термінології в Новгороді.
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дієслова з приставкою «у». Два з трьох дієслів з приставкою «у» в 
Розш. Пр., яких немає у Кор. Пр., можна легко пояснити, виходячи 
з лексикону договорів з греками («убежить» в ст. 65 Розш. Пр.— 
пор. з ст. 4 договору 911 р., де також є «умрет», що зустрічається і 
в ст. 50 Розш. Пр.). Третє дієслово — «увидеть» в ст. 59 Розш. Пр. 
і пов’язане з давнім правилом викупу раба *. Це слово було неясне 
уже в часи Розш. Пр., а тому в ряді списків заміняється іншими 
(«введет», «у вередит»).

В Кор. Пр. приставка «у» в дієсловах вживається досить часто, 
причому в ряді слів, безумовно, давніх за походженням (напр, «уби
ти» ст. 1, 19, 20, 21, 23, 38, «ударить» ст. З, 17, «утнет» ст. 4, «усох- 
неть» ст. 4, «уставил» ст. 22, «увести» ст. 29, «умучать» ст. 33).

В ряді випадків пізніша Розш. Пр. відкидає цю приставку 
(в ст. 78 Розш. Пр. стоять «мучить» замість «умучить», ст. 33 Кор. 
Пр.). Іноді Розш. Пр. взагалі не вживає дієслова з цією приставкою 
(в ст. 38 Розш. Пр. немає дієслова «увести», яке зустрічається у від
повідній ст. 29 Кор. Пр.). Нарешті іноді ця приставка заміняється дру
гою (напр., «потнет» в ст. ЗО Розш. Пр., у списках Пушкінської і Ка- 
рамзінської груп замість «утнет» в ст. 4 Кор. Пр.). Навпаки, у дого
ворах з греками X ст. і в «Повести временных лет» приставка «у» 
зустрічається досить часто, особливо в давніх словах: у «Повести вре
менных лет» «уводы», «умыкаху», «укротившюся» і т. д.; у договорі 
911 р.— дієслова «удолжеет», «умрет», «урядив», «утвердить», «уря
димся»; в договорі 944 р.— «утвердити» (ст. 1), «уставлено єсть» 
(ст. 2), «увидел» (ст. 2), «ускочить» (ст. З, 4), «украсти» (ст. 6), 
«убьет» (ст. 13), «ударить», (ст. 14), «уведить» (ст. 15). Іноді ця при
ставка вживається при викладі постанов, пов’язаних з крадіжкою 
челяді — пор. «украден», «ускочить» в ст. 12 договору 911 р.

Крім термінологічної подібності, друга частина Уставу має багато 
спільного з попередньою і по казусах, згадуваних у ній. Так, ст. 112 вста
новлювала відповідальність осіб (що сприяли збіглому холопу) у 5—6 
гривен **. Це менше ніж встановлено відповідною статтею (29) Кор. Пр., 
де у випадку крадіжки челяді платили за образу 12 гривен, причому така 
ж розцінка в ст. 17 Кор. Пр., пов’язаної з Ярославом. Це пояснюється 
підвищенням ціни на холопів на початку XI ст. У ст. ж 112 Розш. Пр. 
вказано вартість раба, яка існувала до підвищення ціни на холопів. 
Тому ця стаття в своїй основі більш давня, ніж епоха Ярослава, тобто 
належить до X ст. Аналогічна цій статті Уставу частина Закону суд
ного, що розглядає типи покарань за переховування збіглих: «Иже 
крыеть чюжего раба. Подмолвивы чюжего раба и крыя его, о не яве 
творя, повинен есть, и ть господину тому, или иного купил, или цену 
да дасть и да биется» 23. Тут згадується кара, яка рівнялась вартості 
раба, тобто 5 гривнам. Порядок розшуку раба в договорі 911 р. 
дано у більш загальному вигляді — «О том еще украден будет челядин 
Рускый и жаловати начнут Русь». У ст. 112 Розш. Пр. у повній відпо
відності з характером внутрішнього законодавства це положення кон
кретизується: «Аже холоп бежит, а заповесть господин». Це правило

* У ст. 29. Кор. Пр. є зворот «уведеть чуж холоп», схоже дієслово (в іншому 
розумінні) зустрічається в ст. 15 договору 944 р. («уведять»).

** Друга частина Уставу, кажучи про різні випадки переховування і допомоги 
холопам не згадує про їх крадіжку. Цій проблемі присвячені більш давні статті —
11 і 16 Кор. Пр., включені до Правди Ярослава, однак лише в окремих випадках 
(крадіжка, вчинена варягом, процедура зведення при крадіжці). Спершу крадіжка 
челяді не відрізнялась від крадіжки різних предметів, тобто діяла ст. 13 Кор. Пр.

23 Закон судный людем Пространной и Сводной редакции, М., 1961, стор. 65.
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виникло пізніше і, може, виходить з постанови ст. 12 договору 911 р.
Статті 113—114 Розш. Пр. установлювали плату за «переем» збіг

лої челяді. Ст. 4 договору 944 р. згадує таку ж плату і, що особливо 
характерно, в тій же пропорції до ціни раба (схожі і терміни обох 
статей — «переем», «переимати», «имчьное», пор. «взябное», пізніше 
(у ст. 114). За 7 ст. договору 944 р. ціна раба дорівнювала 10—8 зо
лотникам. При спійманні раба платився «переем» два золотники, що 
становило У6— 7б частину всієї суми (10—12 золотників). Причому 
в договорах відрізнялась плата за «средовича» від плати за молодого 
хлопця чи «девицу добра» (10 золотників і 8 золотників). Різниця 
в ціні за холопа і рабиню є і в Кор. Пр. Дівчата вище цінились на 
ринку рабів. Аналіз плати за «переем» раба в Уставі і плата за «пе
реем» в Уставі Ярославичів показує давній характер Уставу24. 
Згідно зі ст. 113 Розш. Пр. «емец» несе відповідальність за збіглого, 
йому йшов і «переем». У ст. 4 договору 944 р. той, хто повертає ха
зяїну раба, одержує «переем».

У літературі існують різні думки щодо питання, кому платити за 
«переем». М. О. Рож ков25, посилаючись на ст. 113 Уставу, вважає, що 
плата йшла приватній особі, а значить «емец» — приватна особа. 
З ним погоджується Л. Гетц26, який вважає, що самого слова «емец», 
тобто такого поняття, не існувало. У даному випадку повинно було 
стояти слово «мечник»27. М. Ланге, М. П. Мрочек-Дроздовський28 
думають, що «емец» — чиновник, який і одержував «переем». В уста
ві та договорах плата за «переем» призначалась тому, хто затримував 
раба, тобто не мало значення, була ця людина приватною особою чи чи
новником. У княжому Уставі «емец» все більш ставав чиновником, якому 
йшло певне відрахування від штрафу. Він поступово починає керу
вати розшуком челяді. Спочатку це був мечник, а в Розш. Пр. — от
рок. На перших порах розшуки холопа були пов’язані безпосередньо 
з намісником. Лише пізніше склалось правило, яке остаточно за
фіксовано в існуючій зараз редакції ст. 114 Розш. Пр.: якщо посадник 
не знав про втечу холопа («не было заповеди на торгу»), то він не 
ніс відповідальності, коли не вдавалось спіймати раба. Але якщо він 
знав про цю втечу, то відповідав у тому випадку, коли не пощастило 
схопити збіглого.

Якою б заплутаною не була редакція ст. 114, ясно, що в ній гово
риться про відповідальність посадника при спійманні збіглого холопа, 
особливо у випадку невдачі («аще ли кто искушения сего не даст от- 
ворити, местник да погубит правду свою» — у договорі 911 р.; «аще 
упустить и гоня, а собе ему пагуба» — говорить ст. 114 Кор. Пр.). При 
цьому в Карамзінському списку «посадник» замінено «наместником», 
що і ще більше підсилює схожість.

Отже, якщо «наместник» керував розшуком челяді, то спершу 
йому йшов «переем», а якщо він упускав раба, то йому «переема» не 
було. Ст. 12 договору 911 р. схожа з ст. 114 і за структурою: спочатку 
йде частина, присвячена розшукуванню холопа самим позивачем: «хо
лопа сам досочиться», а у договорі: «да ищут...». Далі, можливо, йшло

24 Більш докладно про розвиток «переема» див. ПРП, вип. І, М., 1952, стор. 
104—105, 171.

25 Н. А. Р о ж к о в .  Исторические и социологические очерки, ч. I, М., 1906, 
стор. 210—211.

26 L. G o e t z .  Назв. праця, стор. 139 і далі.
27 Т а м ж е, стор. 146.
28 М. П. М р о ч е к-Д р о з д о в с к и й .  Исследование о Русской Правде, вып. 2, 

М., 1885, стор. 161.
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правило, яке говорило про необхідність повідомлення про втечу че
ляді чиновнику («жаловати начнут Русь» пов’язано ч більш пізнім 
«поведевше» ст. 114). Щоб збільшити цей ряд порівнянь, доречно 
згадати й інші статті Розш. Пр. і договорів, де йдеться про порядок 
розшуку рабів. Цікаще порівняння ст. 115 Розш. Пр. з ст. З договору 
944 р. В обох документах зберігається правило — у випадку втечі 
раба хазяїн заприсягався, що «челядин» дійсно втік від нього — «то 
ити ему роте» (ст. 115 Розш. Пр.) або ст. З договору 944 р. «аще ус
кочить челядин... да на роту йдуть наши хрестеане Руси». Інститут «ро
ты» зберігається ів с т . 10 Кор. Пр. для варягів («тона роту»). Ця при
сяга («рота») в якійсь мірі позначилась на першій редакції ст. 115.

Ст. 118 Уставу про холопів порівнювалась нами термінологічно 
з договорами (крім терміну «кренуть», там згадується «рота»). Пер
вісний зміст статті можна пояснити лише співставляючи її з ст. 16 
Кор. Пр., що належить до періоду не пізніше епохи Ярослава. Згідно 
з ст. 16 Кор. Пр. перекупщик одержував гроші незалежно від того, 
знав він чи не знав, що купив челядина, а останнього забирав потер
пілий: «у кого то будеть купил, а той ся ведеть ко другому».

Отже, і в ст. 118 постановка питання про зловмисність («ведая» і 
«не ведая») належить до більш пізньої епохи, тобто, напевно, виникла 
внаслідок діяльності Мономаха (до речі, термін «ведая», відсутній 
в Кор. Пр., з’являється в Розш. Пр.— і лише в тих частинах, які без
посередньо пов’язуються з діяльністю Мономаха). Тоді ст. 118 в пер
вісній редакції можна перевести так: якщо хто зробить спробу зака- 
балити чужого холопа («кренет»), то одержить назад свої гроші, а 
хазяїн одержить свого холопа. Ця частина збігається з ст. 12 договору 
911 р., де заборонялось холопа «по нужи» продавати, тобто за 
борги. А якщо він проданий, то повертається хазяїну. Слід думати, 
що і закабалення (ст. 118) мало місце за борги. Ст. 118 за структу
рою і змістом пов’язана з ст. 116, яка належить до пізнішого часу 
(див. нижче), в ній говориться також про одержання холопом грошей 
(не в борг— про це в ст. 117) або вступ до кабали («куне вылжет»). 
Мабуть, тут ми маємо дві редакції одного правила, зроблені в різ
ний час.

Ст. 119 говорить, що коли збіглий холоп дістав товар, то його 
забирав хазяїн («господину же и товар»). Цей принцип пов’язу
вався якось з правилом ст. 4 договору 944 р., за якою збіглий челядин 
повертався хазяїну з усіма речами.

Значна частина третього розділу Уставу складена в XI ст., а точ
ніше в часи Ярославичів. Ст. 117 цього розділу, описуючи покарання 
за злочин, вчинений холопом, дає альтернативу: «викупати его госпо
дину и не лишитися». Хазяїн не втрачав холопа, що заборгував, укла
даючи угоду за розпорядженням цього ж хазяїна *. Так само не можна 
було «яти» холопа, який образив вільного мужа по ст. 17 Кор. Пр. 
(у варварських правдах кара холопа за образу ним вільного мужа 
і за крадіжку — однакова). Отже, ст. 117 Розш. Пр. була складена 
лише після 1015 р. Раніше існувало правило, згідно з яким холопа, 
що вчинив крадіжку, забирали у хазяїна (так само, як і у випадку 
образи холопом вільного мужа першого вбивали). Залишки цього по
рядку ми й знаходимо в ст. 116, за яким хазяїн може «лишиться» ра
ба. Та й сам казус ст. 116 (шахрайські угоди холопа) архаїчніший 
ст. 117: потрібні були серйозні зміни в житті суспільства, щоб хазяїн 
сам став допускати холопа до торгових операцій. При Володимирі

* Б. О. Романов пише: «...Мабуть, мається на увазі, що хазяйський борг пере
вищував риночну ціну цього холопа» (Б. А. Р о м а н о в .  Назв, праця, стор. 77).
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Мономахові, коли мова йшла про крадіжку, вчинену холопом, уже ні 
слова не говориться про можливість відібрання холопа у хазяїна. 
Так, в ст. 64 про закупа все передавалось на розсуд хазяїна: платити 
йому борг закупа чи продавати того. Вжито навіть новий термін — 
«продаст», а не «лишитися». При цьому лишок грошей хазяїн забирав 
собі. Таке нове становище залежало від подорожчання рабів, не
стачі робочих рук. Тепер уже для хазяїна втрата холопа була неви
гідною.

Статті 119, 121 Уставу не знають плати потерпілому подвійної 
«обиды», яка з’явилась у пізнішій редакції ст. 46 Розш. Пр. Вони та
кож більш давнього походження, ніж нововведення Мономаха.

До подібного висновку приводить і аналіз «роты». В Кор. Пр. 
цей інститут згаданий як вид доказу для варягів, коли їх обража
л и — і тільки (ст. 109 Розш. Пр.). «Рота» застосовувалась і під час 
стягнення боргу (ст. 52), і для свідків (ст. 37). Змінився і сам зміст 
«роты». Складний характер «роты» в Розш. Пр. відзначали ряд дослід
ників (в неї включають навіть поєдинки).

В княжому Уставі Ярославичів «роты» зовсім не було. Чи не 
зазнала «рота» за часів Ярославичів трансформації? Якщо в ряді 
статей третьої частини Уставу «рота» не згадується, тим більше в 
таких випадках, в яких пізніше вона була звичайним явищем (борг), 
то перед нами новий доказ виникнення їх у другій половині XI ст. 
Характерно, що в деяких статтях (115, 118 Розш. Пр.) ранньої епохи 
«рота» існує.

Характерною ознакою третьої частини Уставу є відсутність зв’яз
ку по казусах з договорами 911—944 р., який ми спостерігали в дру
гій частині Уставу. Змінилась сама проблематика Уставу. Торгівля 
холопами у ній відіграє головну роль, а не тільки втеча і крадіжка 
їх, як раніше.

Термінологічно остання частина Уставу також пов’язана з діяль
ністю Ярославичів. Наприклад, слово «выкупить» (ст. 121), яке не 
зустрічається в пізнішій частині Розш. Пр., є в ст. 2 Розш. Пр., по
в’язаній з Правдою Ярославичів 1072 р. Слова «торг» немає в Кор. 
Пр. (більшість цих статей пов’язана з діяльністю Ярославичів).

Основні підсумки аналізу Уставу про холопів зводяться до такого. 
Устав про холопів своїм корінням сягає в російське законо
давство X ст. В цьому позначились ті зміни, які відбулись в процесі 
розвитку феодальних відносин в XV ст. Дуже цікаве спостереження 
І. І. Смирнова про те, що в Уставі про холопів «феодальної сеньйо
ри ніяк не видно», а «основний фон, на якому розгортаються дії ка
зусів статей Уставу про холопів, складає феодальне місто»29. Але, 
як ми знаємо, боярська вотчина вперше в російському законодавстві 
з’являється тільки за часів Розш. Пр. (боярські холопи згадуються 
лише в ст. 46). Тому відсутність сеньйоріальних елементів в Уставі 
також може говорити про архаїчність його первісного ядра. Наявність 
Уставу в складі Розш. Пр. не може свідчити про поступове збіль
шення питомої ваги холопів у соціально-економічному житті давньо
руського суспільства. Навпаки, характер обробки норм холопського 
права, які складались протягом X—XI ст., в Розширеній Правді го
ворить про тенденцію до злиття холопів з основною масою феодально 
залежного населення. Про це свідчило перш за все виділення з сере
довища холопів вузької групи «обельных холопов», тобто безпосеред
ніх рабів. Процес становлення феодальних відносин на XII ст. був уже 
пройденим етапом. Русь вступала в період розгорнутого феодалізму.

29 И. И. С м и р н о в. Назв, праця, стор. 169.


