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О к с а н а  Р о м а н о в а

НАРОДНЕ РОЗУМІННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ “ПРАВЕДНОСТІ”
ТА “ГРІХОВНОСТІ”

(НА МАТЕРІАЛАХ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КОНСИСТОРІЇ XVIIIСТ.)

Сприйняття гріха та благочестя українським соціумом в його високій 
культурі (а саме в творах церковних діячів, проповідях) вже привертали до 
себе увагу дослідників1. Проте, наскільки ці високі ідеали, виражені в про
повідях, впливали на свідомість простих прихожан? Як сприймала основна 
маса (те, що прийнято називати в історії, за вдалим висловом
А.Я. Гуревича2, “безмовною більшістю”) суть гріха та благочестя?

Пропоноване читачам дослідження, зроблене на основі вибіркового 
аналізу справ церковних судів XVIII ст., безумовно, не може претендувати 
на всеохоплююче окреслення народної побожності та ставлення до гріха 
всього суспільства. Проте, на наш погляд, воно дозволяє відмітити основні 
тенденції, які більш чи менш виразно простежуються в більшості аналізова
них справ, що дає можливість зробити припущення про їх типовість для то
гочасного суспільства.

Для більшості давніх суспільств з їх колективною свідомістю, незале
жно від релігійних вірувань, відоме переконання, що не явлений, прихова
ний гріх (чи порушення табу) тягне за собою покарання як на самого пору
шника/грішника, його рідних і близьких, так і на все суспільство, в якому 
він живе3. І хоч уявлення про недозволені вчинки в різних соціумах зміню
вались в залежності від їх суспільного та культурного рівня розвитку (від 
простих заборон вживати певну їжу до дозволу вбивати небажаних немов
лят), проте незмінним лишається прагнення соціуму або покарати, виправи
ти порушника, або ж відокремитись від нього, виштовхнути його із своїх ря
дів як особу, яка своїми вчинками може накликати лихо на всю громаду.

Традиційне середньовічне суспільство, що базувалося на християнсь
кому вченні, цілком розділяло такі уявлення про колективну відповідаль
ність за гріх окремих членів соціуму (згадаймо біблійні сюжети про Содом і 
Гомору, Ноєв потоп). На теренах середньовічної Русі таке вірування народу 
відображено, скажімо, в проповідях Серапіона (XIII ст.) “Все Бог творит 
яко же хощет б ід и  или скудости посылает за гр^хи наша и наказая нас
приводя нас на покаяние”4. Ці ж вірування збереглись в народі і до початку 
XVIII ст. Так, указ Київської духовної консисторії від 1719 р., виданий, на
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думку А. Маркевича, в циклі заходів по попередженню епідемії, що набли
жалась, забороняв вечорниці, кулачні бої як гріховні ігри, та приписував 
усім дотримуватись норм благочестя, ходити в церкву та сповідатись, аби 
Бог їх помилував5.

Традиції середньовічного законодавства передбачали колективну від
повідальність громади за злочин, що стався на її території (звичай вести слід 
в Литовських статутах, а в разі не виявлення винного штраф мала платити 
вся громада), та звичай виволання злочинця, який таким чином ставився по
за законом6. Згадаємо тут і звичаї копних судів, традиції громадського конт
ролю за мораллю співгромадян7.

Проте в новий час з його просвітницькою ідеологією відбувається по
ступова заміна колективістської свідомості на індивідуальну. Тепер кожен 
несе індивідуальну відповідальність за скоєні вчинки як в цьому світі (в за
конодавстві з’являється норма, що діти не повинні відповідати за гріхи бать
ків), так і в потойбічному, що приглушує громадську увагу до гріхів окре
мих індивідів (в цей час починають занепадати традиції громадських судів 
над порушниками суспільної моралі).

Проблема народної побожності в світлі ставлення до святинь заслуго
вує на окреме дослідження, тож в даному випадку зосередимо увагу на ро
зумінні суті гріха як відхилення від загально-християнських норм.

Характерною рисою народної релігійності є поклоніння чуду (через 
вшанування чудодійних ікон, що межує із ідолопоклонством)8 та різним ма
гічним засобам (у формі візитів до знахарів і цілителів), до яких вдаються 
всі9. Для Якова Маркевича, який залишив нам свій безцінний “Щоденник”, 
одягання талісману є такою ж значущою подією, як і сповідь, народження 
дітей чи одруження родичів, принаймні, він лишає про це рівнозначні відмі
тки в своїх записах1 . Мазепа, вирушаючи в похід, іде на поклін до чудотво
рної ікони в Чернігові11. До знахарок приходить багато народу, незважаючи 
на заборони священиків1 , а інколи і самі священики13. Причому, знахарі не 
вважали своє ремесло гріховним, а тим більше ті, хто до них звертався. Аби 
мати добробут, прибуток чи якісь інші блага, люди вдаються до магії, навіть 
не замислюючись про гріховність подібного заняття. Суспільство досить 
спокійно на це реагує, допоки це не стосується його благополуччя. Серед 
судових позовів у справах про чари ми зустрічаємо великий відсоток таких, 
що відкривалися за ініціативи осіб, які “потерпіли” від злих чар; зрідка тра
пляються доноси на осіб, які хоч і займаються магією, але від їхньої діяль
ності явно потерпілих немає (зазвичай, це випадки, коли про чари згадують 
як контраргумент при вирішені якихось інших справ: київський військовий 
поселенець Мартин Шефер звинувачує у чарах свою дружину, бо хоче роз
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лучитись з нею14, на шинкарку Ліпчиху донесла її служниця, яка не отрима
ла обіцяної винагороди15). Повністю відсутні доноси (скарги) суспільства на 
заняття знахарською практикою, як і суди, навіть церковні, виявляються ці
лком байдужі до згадок про безіменні чари. М.Сулима наводить ряд прикла
дів, коли в Київській духовній консисторії (далі -  КДК) при розгляді справ 
про розлучення з причини нездатності чоловіка до сімейного життя, поси
лання робилось на порчу, яку хтось навмисне на цього чоловіка наслав16, а 
консисторія лишала ці заяви без уваги і навіть не намагалася розслідувати.

Для прикладу: міщанин Іван Кулбаченко свій поспішний шлюб на ба
гатій, але старшій за нього вдові Ефросинії, яка до того ж доводилась йому 
духовною родичкою, виправдовував тим, що буцімто таке неправедне одру
ження “учинилось чрез волшебство неякойсь бабы кротовской, а имени ее 
неведает, понеже она Ефросиния в село Кроты всеконечне ездила, помощи 
от бабы в своем намерении просить”'1. Висунув він це звинувачення проти 
колишньої дружини через два роки після одруження, лише після того, як 
зрозумів, що його шлюб по розрахунку видався невдалим, Ефросінія хоче 
дійсно з ним розлучитись і тим самим позбавити його своїх грошей, причо
му вона назвала як причину для розлучення приховане свого часу “духовне 
родство” -  тобто, тепер замість бажаних грошей Іванові грозила кара за 
грубе порушення церковних норм. І хоч Ефросінія не заперечувала сам факт 
своїх поїздок в с. Кроти, правда, з торговою метою, а названа баба кротівсь- 
ка славилась в окрузі своїми магічними заняттями18, проте ніхто в суді на
віть не спробував перевірити факт застосування чарів при укладенні цього 
шлюбу.

На Агафію Ліпчиху, яка займалась чарами для покращення свого доб
робуту, хоча ніхто від цього і не постраждав, донесла її служниця, Агафія 
Никонівна, яка, між іншим, була головною виконавицею магічних засобів, 
як того навчала її Ліпчиха. Причому, вона здійснила донос через два місяці 
після самого факту чарів (чарували 12 липня, а донос датується 22 вересня 
1760 р.). Основною причиною, що побудила Агафію Никонівну донести на 
Ліпчиху, а заодно і на себе, була невиплата їй обіцяного за співучасть у ча
рах дарунка (“две штуки китайки”, які обіцяла купити їй Ліпчиха)19. При
чому, служниця добре розуміла гріховність подібної справи, оскільки доно
сила за умови відсутності прямо постраждалих. Тож для Агафії Никонівни 
участь у гріху -  чарах (з візитом вночі на цвинтар по землю) за певну плату 
є прийнятнішею, ніж страх гріха. Причому, суд зважив на її причетність до 
цього і прийняв куди суворіші міри до неї, ніж до шинкарки. Чоловік Любки 

, Гончарки, ще однієї учасниці ліпчишиних чарів, дізнавшись про заняття 
дружини, побив її20. Досить своєрідно повелась в цій ситуації сама Любка
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Гончарка -  вона, за проханням Ліпчихи, вночі пішла на цвинтар, де, викона
вши ряд магічних обрядів, принесла землю з “гробовища”. Назавтра ж, діз
навшись, що Ліпчиха просила Прохора посипати цією землею там, “где пра
витель ходит”, сварилася на нього, вибила землю і сказала: “нехай де сам 
тое посипает, кому треба”21. Як бачимо, в її розумінні, допоки немає кон
кретної жертви, заняття магією не було страшним гріхом.

Дуже показовим в плані поєднання магічної свідомості та народної ре
лігійності є свідчення середини 60-х pp. XVIII ст. селянки Катерини Івано
вої, правда, жительки Ярославської губернії, яке наводить Олена Смілянсь- 
ка. Ця жінка на допиті в Консисторії детально оповідала про всі обставини 
свого десятирічного знайомства з двома дияволами, але наголошувала, що 
на протязі всього цього часу вона регулярно сповідувалась і причащалась, і 
на ніч молилась, і навіть читала молитву “господи помилуй” при кожній зу
стрічі з дияволами і ніякого спротиву від них цьому не зустрічала22. І хоч 
згодом вона призналась, що все на себе вигадала, не витримавши побоїв на 
допиті, але характерним є відсутність в її свідомості розуміння неможливо
сті поєднувати знайомство з дияволом і сповідь та молитву. Подібне ж не- 
розмежування святого (церковного) і нечистого (диявольського) ми спосте
рігаємо і в справі про нібіито очарування дружини полковника Часника її 
дворовими (1757 p.). На допиті в полковій канцелярії одна із звинувачених, 
Катерина Іваненкова, свідчила, що вона нібито дійсно „портила” названу 
пані полковникову різними магічними засобами (причому, їх описи цілкови
то співпадають із відомими із етнографічних джерел ХІХ-ХХ ст.). Навча
лась же вона відьомського ремесла від своєї матері, Марії Сліпої, яка також 
проходить як обвинувачена в справі, та баби Евдокії Трубихи. Остання ніби
то показувала Катерині “духа неприязненна, який являвся їй “собакою чер
ною куцою, в  коего язык болший красный із рогами”. Катерина ж повинна 
була “его содержать в среднем перст і. При цьому баба Трубиха нібито на
вчала: “я  тем перстом не крестись, а крестись чрез его трома ж перстаміі,2г. 
І хоч в канцелярії Кирила Розумовського Катерина зізналась, що все вигада
ла “с нестерпеливости великого бою”24, проте показовим в даному випадку є 
все теж неусвідомлення народом несумісності святого (молитва і хрест) та 
гріховного (в формі спілкування з демонами).

Іншим вираженням подібної нерозбірливості є приклади народної по
божності з точністю до навпаки. Так, мешканка Чернігова “Авдотья Исако
ва дочь”, що прийшла на поклоніння до місцевої чудотворної ікони, молила
ся за те, щоб Господь покарав чоловіка, який незадовго до того її побив 
(1724 р.)25. Щоправда, за легендою, жінці від цього раптово стало погано в
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церкві, допоки її не омили святою водою з ікони. А наступного дня, вже піс
ля відкриття на сповіді причини цього припадку через неблагочестиві дум
ки, Авдотья померла. Взагалі, судячи з етнографічних даних ХІХ-ХХ ст.26, 
подібна форма побожності характерна для українців. Принаймні, нам не 
вдалося відшукати спеціальних замовлянь-порч, звернених до диявола (як то 
бачимо в Росії)27 чи навіть до демонів (найпоширеніше в білорусів)28. Всі 
порчі на Україні здійснюються в церкві і при зверненні за допомогою в цій 
справі до християнських святих, що вилилось в народній свідомості уже в 
XX ст. в уявлення, що “ворожка молитву читає -  Бога прося, щоб він їй 
поміг зробити лихо, наслати якусь заразу, і та молитва іноді нападає на 
людину”29.

Після такого бодай схематичного окреслення релігійності народу зосе
редимо увагу на розумінні суті гріха та оцінки людьми XVIII ст. його місця 
в своєму житті. “Волимо вже за грих терпити у  Бога кару, ниж встид між 
людьми миты ”, -  говорить жінка кінця XVII ст., яка вбила свою позашлюб
ну дитину30. “Од Бога грех, од людей сором”,31 -  вторить їй тогочасне на
родне прислів’я. А інші додають: “однаково не причащаться ”32, “хоч греш
но, аби потешно”33; “хто людей не слухает, той и Бога не боится"ц, 
“знайде свадьба сорочку”35. Як бачимо, тут акцент у розумінні гріха робить
ся саме на сприйняття оточуючим світом, на думку людей чи власний ком
форт, але без будь-якого замислення про потойбічне воздаяния за гріхи. Грі
ха в розумінні неугодної Богу поведінки для цих людей не існує -  є лише 
банальний осуд людей (“знайде свадьба сорочку”), якого не можна уникну
ти.

Такі ж настрої ми бачимо і в судових справах. Так, служитель лубенсь
кого полковника Апостола Ілья Човпило, який двічі писав розписки про від
дачу душі дияволу, перший раз написав її, аби позбавитись від сорому, так 
як дівка безпричинно (а чи дійсно безпричинно?) обвинуватила його в при
житії від нього дитини36, -  тож для Ільї людський осуд куди страшніший за 
гнів Божий і потойбічні муки. Інший приклад: 1751 р. биковський житель 
Михайло Гладкий звинувачувавсь у кражі, тож аби суд був милостивим до 
нього, написав лист до трьох дияволів 7.

Тетяна Бойківна, маючи насильно блудні стосунки з попом, мовчки це 
зносила. Більше того, коли піп пообіцяв видати її заміж і “не оставити”, при 
умові, що вона в суді перекладе всю вину на Тимоша Гиренка38, вона пого
дилася, бо для неї важливо було виправдатись, приховати свій сором через 
шлюб і вже в останню чергу покарати винного. До останнього вона вдалась 
лише після того, як піп прилюдно її образив, вигнав з церкви і назвав недо-
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стойною. Тож її запізні лий позов до суду -  це не стільки пошук справедли
вості, скільки спосіб очистити свою репутацію в очах громади.

У 1749 р. київська вдова Февронья Крачкова звернулась до КДК із ска
ргою, що парафіяльний священик Іосиф Княгинецький безневинно, за твер
дженням Февроньї, вигнав її із церкви і заборонив і надалі їй та її дочці при
ходити до неї. Священик, виправдовуючись, пояснював, що буцімто сталось 
непорозуміння -  він не виганяв і тим більше не забороняв Февроньї з доч
кою відвідувати церкву, а лише передав прохання пані майорілі, щоб вдова з 
дочкою не ставали в церкві поруч з нею, “ибо де нельзя за ними на себі 
креста положить и  поклониться. Разом з тим, після відкриття справи за 
позовом Февроньї в КДК, Іосиф Княгинецький поспішив передати вдові, аби 
сміливо приходила до церкви. Проте, отримавши бажаний дозвіл, замість 
того, щоб після піврічного відлучення від церкви поспішити скористатись 
можливістю сповідатись і причаститись, що було основним аргументом по
зову, Февронья продовжувала наполягати на роз’ясненні їй причин такого 
вчинку священика або ж привселюдному його вибаченні39. Тож для неї від
лучення від церкви страшне було не стільки як неможливість спілкування з 
Богом (те, що священик обминув її будинок із різдвяною молитвою, вона 
перенесла спокійно), скільки як сором за прилюдне вигнання.

Дуже курйозна справа розглядалась спочатку в Варвинській сотенній 
канцелярії, а потім була передана до Київської духовної консисторії. В чер
вні 1742 р. жителька с. Леляків Прилуцької протопопії Ірина Демиденко 
звернулась до отамана Варвинської сотні з жалобою на свого дівера Стецька 
Дмитренка, який “називаєш ее непраздною”, тобто вагітною. А так як чоло
вік Ірини, леляківський козак Кирило Демиденко, залишивши дружину в се
лі, пішов на Дон (щоправда, не уточнюється як давно), то звинувачення у 
“непраздносші” автоматично означало звинувачення у нецнотливості. Ота
ман Юрко Філоненко, завівши справу в сотенній канцелярії, аби довести 
факт наклепу без довгих розборок, велів оглянути Ірину старим жінкам, які і 
підтвердили факт вагітності. Тож замість сподіваних вибачень за наклеп 
Ірина була взята під арешт і на допиті в сотенній канцелярії зізналась, що 
таки зогрішила одного разу з Конрадом Демиденком, двоюрідним братом її 
чоловіка. Тож до звинувачення в блуді додалось ще й кровозмішування -  а 
це вже тяжкий злочин з точки зору церкви, чому справу і було передано на 
розгляд в Київську духовну консисторію40. Показовим в цій справі є те, що 
жінка, знаючи за собою такий тяжкий з позицій християнської моралі гріх, 
все таки наважилась подати до суду “за наклеп”, чудово розуміючи, що це 
не так. Не відчуваючи за собою вагітності, і, отже, сподіваючись, що все ми
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неться, для неї важливим є зовні очистити свою репутацію в очах односель
чан.

У цьому контексті згадаємо приклади свідомо нещирої сповіді, коли 
люди воліють замовчати певні гріхи, аби лише не підривати своєї репута
ції41, та непоодинокі випадки фальшивих свідчень та клятв у суді42, що зай
вий раз підтверджує, що для людей XVIII ст. вигоди земного життя пере
кривають страх перед потойбічним світом -  про нього вони просто не заду
муються всерйоз. Для прикладу: давши свідчення “в самую сущую правду 
под судом Божиим” 5 травня 1744 року, Стефанида Михайлиха (мати Чов- 
пили) змінює свої показання на очній ставці із сином 8 серпня 1744 року -  
не великий же у неї страх Божого суду. До речі, задіяний у цій же справі 
Семен Ворожбит також свідчив “под судом Божиим” і на очній ставці про
довжував заперечувати всі представлені йому звинувачення -  хоча причет
ність його до розглядуваних справ очевидна4 . Піп Курилов, незважаючи на 
очевидність його вини, “в етом ежели по законам дозволительно будет и 
желаемую истицею присягу исполнить обязуется”44. Нам зустрівся лише 
один випадок, коли монах Савватій відмовився підписати свої свідчення, бо 
там “много де лишнего написали чего де он и не говорил”45. Всі ж решта свід
чать “в самую сущую правду”, причому, подають взаємовиключну інформа
цію, та “готові на том і присягнуть”, незалежно від того, що їхня вина є 
очевидною. Причому, ці формулювання, гадаємо, не слід однозначно спису
вати на стандартний канцелярський формуляр, так як свідчення різних осіб 
навіть в одній справі, мають різні формулювання46. Показово також, що не
грамотні, наскільки можна судити із матеріалів судових справ, зазвичай сві
дчать дійсно праведно, хоча і на шкоду собі47, в той час як освіченні все час
тіше вдаються до фальшивих присяг заради корисливих інтересів48.

Так, піп Курилов, що в 1777 р. обвинувачувався одразу по двох спра
вах в згвалтуванні, прохаючи майора Волкова дати фальшиві свідчення на 
його користь в суді, повчав при принесенні очисної присяги, як потрібно по
водитись, аби лжеклятва не була в гріх: “я де знаю как присягать по протч- 
тении присяги в какой бы силе прописана она ни была, когда де Евангеліе и 
крест целовать, то де в мисли нада тогда содержать что виноват, Гос
поди такому то делу, и в том поцеловав Евангеліе и крест, а посля прино
сить покаяние, вить же нужда и закон переменяет”49.

Таке ставлення до клятви та очисної присяги, їх частота навіть спону
кала суддів обережно вдаватися до такого судового аргументу як присяга, 
аби не множився гріх. Ворожбита Семена, вину якого не могли однозначно 
довести (1744 р.), вирішили відпустити з-під варти на волю Божу, але не до
пустити його до очисної присяги, “дабы он яко простолюдин и немогущий
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розсудити важности присяги клятвопреступления неучинил пристойнее 
есть оное дело передать воли Божией...”50. ‘''‘Понеже по моему нижайшему 
усмотрению священник села Гужовки Ічанской протопопии Григорій Лео- 
нтів небезсумнителен по делу его в Духовной консистории имеющемуся з 
доносу девки бывшей в него в наймах, дабы он ежели доведется до совести 
присяги не учинил..”, -  спішив попередити консисторію ічанський прото
поп Петро Полянський51.

В контексті такого безпечного ставлення до клятви зовсім не видається 
дивним, що люди з корисливою метою вільно викривлюють будь-яку інфо
рмацію, яка може мати для них вирішальне значення. Для прикладу: Мартин 
Шефер (1767 р.), аби отримати дозвіл на розлучення з дружиною, вдається 
до різних вигадок, як то “непорядочное житие”, чари. Причому він не зміг 
довести вину своєї дружини -  швидше за все він це вигадав, знаючи норми 
закону, які можуть слугувати причиною для розлучення52.

Горлянки, аби отримати дозвіл на бажаний для них, хоч і заборонений 
з точки зору церкви, шлюб їх дочки з духовним родичем, посилають до кон
систорії завідомо фальшиву інформацію про родинні стосунки обох сімей53. 
Причому, в останньому випадку цікаво простежити, як ці люди щоразу змі
нюють свої свідчення, посилаючись на “забуття”54 якихось обставин їх жит
тя заради отримання бажаного дозволу. З іншого боку, вражає їх наполегли
вість у прагненні таки отримати вигідний для них, але заборонений церквою 
дозвіл (вони відшукують укази, приклади із минулого (указ про грека Лика- 
норова 5, якому дозволили одружитись на кумі56)). І нарешті, хоча консисто
рія і заборонила вступати Ульяні Горленко з Андрієм Маркевичем в шлюб 
як “состоящим в близком духовном родстве”57, в ході слідства з’ясовується, 
що, не дивлячись на загрозу “Божого и архиерейского неблагословения”, 
Ульяна все таки вагітна, тож додатковим аргументом на те, щоб отримати 
дозвіл на цей шлюб, є страх сорому за народження дитини без шлюбу58. 
Страх же за порушення церковних норм відступає перед цим страхом соро
му на другий план.

Дуже показовою, гадаємо, в плані зміни традиційних народних віру
вань, притаманних для середньовічного суспільства, що неявлений, непоку- 
туваний гріх тягне за собою нещастя59, на більш модерне і прагматичне від
ношення до суті гріха, який перестає бути таким, як тільки вдається його 
приховати від суспільства60, є вже згадувана справа про розлучення Івана 
Кулбаченка та Ефросінії Якимівни, яка розглядалась КДК в 1749 р. Вже не 
молода, але багата Ефросинія Якимівна покохала молодого Івана Кульбаче- 
нка, тож як тільки овдовіла, навіть не витримавши передбачені для трауру 
півроку, поспішила одружитись з ним (1746 р.). Коли її рідні вказували на
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незаконність цього шлюбу, так як вона з Іваном були близькими духовними 
родичами, Ефросинія грубо відповідала: “что тебе за дело, ти мовчи, знает 
то отец и мати”, і на сповіді ні перед вінчанням, ні згодом про це “некогда 
не исповіди не объявляла, не вменяючи то себе за грех”6х. В справі ще фі
гурують 13 рублів, які вони заплатили за вінчання. За твердженням Івана, це 
була плата за те, що піп мав покрити їхній гріх, а за словами священиків -  за 
те, що Ефросинія вступила в шлюб, не дочекавшись навіть півроку з дня 
смерті першого чоловіка. Коли ж такий шлюб не приніс очікуваного щастя, 
почались сварки, то свекруха Ефросинії сказала: “то может де бить за 
т ім , что в кумовсве повенчались” (між іншим, вона знала про перешкоду
для шлюбу, але також весь час, допоки невістка не подала до суду, мовчала). 
Тепер вже Ефросинія іде на сповідь і сама оголошує духівнику свій гріх. Той 
заборонив їй жити з чоловіком і велів звернутись до “преосвященного”, що 
жінка і зробила62. В суді Іван Кулбаченко (писемний) ще намагався виправ
довуватись, доводячи, що буцімто до весілля ні від кого не чув, що вони € 
родичами, потім -  що про це знав священик, але не заборонив. Ефросинія 
Якимівна ж щиро в усьому зізнавалась, навіть не намагаючись виправдову
ватись. Як бачимо, неписемна Ефросинія, як і її свекруха Евфимія, спробу
вали переступити через традиційне ставлення до гріха, який від Бога не схо
ваєш, піддавшись на спокусу переваг земних вигод. Проте, коли зіткнулись з 
проблемами, старі переконання і Божий страх взяли гору над їх прагматич
ними розрахунками -  якби Єфросинія не звернулася сама до суду з заявою 
про свідомий вступ в незаконний шлюб, ніхто б ніколи так і не здогадався, 
що тут є якість перепони, і вони не були б покараними (на всіх задіяних в 
цій справі осіб була накладена дев’ятирічна заборона сповіді і причастя, як 
того і вимагають Правила Святих Отців)63.

Наведемо інший, і як на нашу думку, досить яскравий приклад проти
стояння традиційно-християнської і новочасно-раціональної свідомості, які 
перехрещуються в українському суспільстві XVIII ст. В 1755 р. моровський 
ієрей Тарасій скаржився в КДК, що його прихожанин, писар сотенний мо
ровський Артемон Корнєцкій, цього року не сповідався у Великий піст, а на 
умовляння попа таки сповідатись після повернення з “отлучки” (спочатку 
Артемон сказав священнику, що сповідавсь на стороні, а коли той з’ясував, 
що це не так, відповідав: “тьі де мене не примусить, схочу стану говіть, а
схочу не стану, мой де і командир бунчуковый товарищ Бурковскій не го- 
вел,,(Л. В даному випадку мова йде уже не стільки про відмову від сповіді в 
своєму приході, як своєрідний протест проти спроб прикріпити людей до
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приходу, масові приклади чого ми спостерігаємо на межі 30-40-х рр. XVIII 
ст., коли відповідні норми закону (1737 р.) були поширені на Київську єпар
хію), скільки відверте ігнорування потреби очистити свою душу перед будь- 
яким священиком (аби той відстав, Артемон бреше, що сповідався на сторо
ні). Посилання на авторитет свого “начальника”, здається, є свідченням да
нини “моді”, коли відмова від будь-якої сповіді, порушення загаль
ноприйнятих норми і тим самим демонстрація своєї зневіри в Божий гнів 
розглядається як виклик нового часу (епохи розуму) середньовічному суспі
льству з його теоцентричними догматами.

Якщо простежимо динаміку позовів про розлучення, дозволів вступити 
в другий шлюб (або ж самовільного співжиття без церковного благословен
ня), то неважко помітити, що люди в цьому питанні мало переобтяжували 
себе роздумами про гріховність подібних стосунків. Якщо вдавалось будь- 
якою ціною отримати бажаний дозвіл чи приховати від влади незаконний 
шлюб, люди почувались цілком комфортно6 .

Показово, що люди, знаючи про перешкоди, які не дозволяли їм одру
житись законним чином (бо є живі подружжя, вони є близьким родичами), 
втікаючи з своїх домівок, все ж воліють повінчатись, хай навіть обманувши 
священика чи заплативши йому значну суму грошей66, ніж жити в чужому 
краї невінчаними67. Для народу церковне розрізнення блуду (як гріха плоті) 
та перелюбу (гріх плоті та кража чужого)68, що є більш тяжким гріхом, на
буває своєрідного відтінку: жити невінчаним (класичний блуд чи перелюб, 
які не розрізняються чітко народом) -  то більший гріх, аніж вінчаним, але 
незаконним шлюбом. Ярмоленко, проживши з невінчаною та ще й другою 
(за життя першої) дружиною 28 років і приживши з нею восьмеро дітей, за 
його словами, “намерен был он Ярмоленко будущей весни пошедши в Кіев и 
тамо исповедавшись, реченную блядь уже бросить..”69. Для нього, при
наймні формально, названа дружина так і не перейшла в статус законної, в 
той час як для Матвія Коваленка, що вже третім шлюбом, з підкупом і не
правдивим свідченням для священика, все таки повінчався з Марією Олфірі- 
вною (кожен з них був одруженим)70, -  стосунки між ними прирівнюються 
до законного шлюбу.

Сам факт вінчання будь-якою ціною (фальшиві свідчення, підкуп попа) 
в народному розумінні узаконює ці стосунки і позбавляє їх ореолу гріховно
сті. Для прикладу, Омельян Тищенко, батько Ефросінії Черненко, яка за дов
гої відсутності свого чоловіка вступила в другий шлюб і вже мала від того 
двох дітей, просив у Консисторії лише гарантії, щоб після повернення дочки 
першому чоловіку, той її не ображав. Іван Черненко, повернувшись після 12- 
річної відсутності і дізнавшись, що його дружина вдруге одружилась, між
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іншим, за порадою його ж, Івана, родичів, лише вимагає повернути дружи
ну71. Тобто, тут спір іде не на рівні засудження чи покарання дружини, яка 
вступила в другий шлюб при живому чоловікові без достовірних даних про 
його загибель, як того вимагають правила Святих Отців, тобто визначення 
міри гріха жінки, а на рівні моє -  не моє, тобто суто прагматично- 
власницькому, навіть без спроб покарати дружину за такий “гріховний”, з 
точки зору церкви, шлюб (непоодинокі приклади, коли дружина просить 
помилувати її непутьового чоловіка за блуд, або чоловік просить повернути 
йому невірну дружину без акценту уваги на гріховність її вчинку).

Враховуючи, що були випадки, коли люди по 20 років жили в заборо
нених шлюбах, ми можемо зробити припущення про досить лояльне став
лення суспільства до подібних проявів. Суспільство тільки за умови появи 
зовнішніх збудників починало якось на це реагувати.

Для прикладу, про недостойну поведінку попаді Анни Юскевичевої в 
молодості і нібито народження нею ще до одруження дитини, яку невідомо 
куди поділи, згадали лише через сім років (1762 р.) після її одруження із зга
даним священиком, коли в того виникла суперечка з місцевим протопопом з 
приводу досить прибуткової парафії свого батька72. До цього ж нікого не 
хвилювали ні сам факт блуду майбутньої попаді, ні подальша доля дитини, 
ні навіть те, що вона своєю недостойною поведінкою оскверняє репутацію 
попа, адже згідно правил святих отців, священик, чия дружина не цнотлива, 
не має права священнодіяти, допоки не прожене її. Баба Чалая, яка допома
гала при народженні, всі ці роки мовчала.

В цьому контексті, коли прагматична вигода ставиться вище над стра
хом осквернення недостойним священиком, згадаємо масові приклади із су
дових справ, коли позбавлений священства за той чи інший гріх піп, відпра
влений до монастиря відбувати покуту, досить швидко звільнявся від забо
рони священнодіяти по причині, що в монастирі не вистачає ієреїв73.

Левицький наводить справу про народження позашлюбної дитини пол
тавською міщанкою Настею Цимбалистою в 1690 році. І хоч жінка, що при
жила цю дитину за відсутності в її домі чоловіка, спробувала приховати со
ром, проте сусідки все таки дізнались. Меланька Кованькова, яка була при
сутньою при народженні і, отже, знала про сором “з перших рук”, тримала 
це в таємниці, аж допоки через три місяці з дня народження вона не запри
мітила, що дитина кудись зникла4, і лише тоді донесла до уряду про ганеб
ний вчинок Мартинихи Цимбалистої. Показовим в цій справі є народне від
ношення до гріха: сам факт народження дитини від блуду -  це терпимий 
гріх, не більше як сором, який, незважаючи на свою образу за те, що не за
просили її бабити, вона все-таки покривала, а от вбивство дитини -  це вже
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злочин. Причому, мовчання повитух за умови, що дитина буде жити (наскі
льки можна судити із відомих нам справ, якщо дитину не збирались лишати 
в живих, то до послуг бабок не вдавались75), є неодмінною рисою всіх справ, 
що стосуються народження позашлюбних дітей.

Показовим, гадаємо, в плані суспільного ставлення до шлюбної чисто
ти, як розуміння суті гріха/пороку, є відношення суспільства і самих потер
пілих до зґвалтування. Характерною особливістю цих справ є велика різниця 
у часі між подією та подачею позову (від кількох місяців, до двох років). 
Основна мета, яка спонукала жінок шукати справедливості на своїх кривд
ників, -  це не образа їх гідності, не прагнення покарати кривдника, а нама
гання отримати з цього максимум визиску. Тетяна Бойківна мовчала про 
свій сором два роки, допоки піп обіцяв її одружити і “неоставити”16. 1 лише 
коли він її привселюдно збезчестив, за її поняттям, несправедливо, то вона 
пішла шукати правди. Марфа Брускова подала позов на гвалтівника через 
кілька місяців (блуд відбувся “на первой недели великого поста 1775 года", 
позов же датований 13 листопада 1775 р.), лише коли зрозуміла, що завагіт
ніла -  до тих пір вона сподівалась, що все минеться77. В більшості аналізо
ваних справ про зґвалтування позов подавався з різницею у часі від кількох 
тижнів78 до 2-х років.

Дівка Пелагея сміється, що до неї вночі приходив її господар -  піп села 
Гужовки Григорій, але не намагається прийняти заходи для попередження 
можливого гріха. Вона весело розповідає про це присутнім, і всі без най
меншого осуду дружно над цим сміються: “они смеялись как она 
об’являла"19.

І лише у випадках, коли жертвою ставали малолітні, спостерігаємо 
обурення потерпілих та їх рідних8 . Хоча загальне сприйняття суспільства 
також лишається досить іронічним: “побегу де я к  Курилову по ленти” - смі
ється канцелярист Моряніков, дізнавшись про гріх попа Курилова81. Безумо
вно, це можна цілком пояснити карнавальною культурою простонароддя,82яка схильна висміювати всі вади суспільства .

В справах про зґвалтування відкривається ще одна специфічна риса 
народної побожності та ставлення до гріха, а саме: в більшості випадків гріх 
траплявся в піст (навіть з боку духовенства)83. Звичайно, такі відхилення від 
традиційних норм моралі цілком можна було б пояснити неможливістю пев
них осіб дотриматись всіх вимог суворого посту84, що і спонукало їх до по
дібних злочинів. Проте новітні дослідження демографів доводять, що люди 
минулих віків мало переобтяжували себе дотриманням всіх сексуальних за
борон, як того вимагала церква, про що свідчать дані про народження дітей 
по прошесті дев’яти місяців після початку Великого посту85. Причому, спо
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відальні книги не фіксують відповідної кількості відлучених від причастя 
осіб, що побічно підтверджує, з одного боку, звичність цього явища, яке, 
очевидно, в народі навіть не вважалось за гріх, і, отже, не виносилось на 
сповідь, а з іншого -  лояльність церкви до подібних порушень церковних 
заповідей.

І ще одна характерна риса в розумінні суті гріха. Злочин/гріх є таким, 
коли йдеться про християнина. Іновірець чи навіть християнин іншої конфе
сії (“лях”) не може бути мірилом гріха православного, хай навіть злочин бу
де очевидний. “За ляха гріха не буде” -  така логіка лежала в основі злочину, 
який розглядався 1742 р. в Київській губернській канцелярії. Піп на прізви
сько Перехрест, позаздривши на пістолет та одяг ляха Лясковського, підго
ворив ще двох напарників -  підданих Києво-Межигірського монастиря за
кордонного села Карапишів, які, напоївши ляха та виманивши за село, там і 
вбили його. Підговорюючи своїх напарників на такий злочин і страшний 
гріх, піп Перехрест переконував: “чтоб того поляка убить ибо де за ляха 
греха не будет”. Причому, в них вистачило нахабства і відсутності страху 
Божого настільки, що, домовляючись тримати свої наміри в таємниці, вони 
приносили хресну присягу: “і по его Перехреста принужденію целовал 
імеющійся у  него, Перекреста, на шеи образок о том, чтоб о том никому 
не объявляти”гь. До того ж і цю присягу на слідстві в Київській губернській 
канцелярії вони порушили. Всіх трьох, як польських підданих, під вартою 
відправили в Польщу87.

В цьому контексті згадаємо народні думи, де оспівується слава та геро
їзм козаків, які обманюють турків (наприклад, „Думу про Самійла Кішку”)88. 
Тож для українського соціуму ХУІІ-ХУІІІ ст. поняття гріха є співвимірне з 
поняттям свій (православний) та чужий (іновірний, іноконфесійний). І те, 
що є гріхом по відношенню до свого, може вважатись героїзмом по відно
шенню до чужого.

Підсумовуючи все викладене, відмітимо наступні ключові моменти в 
розумінні народом суті гріха.

Народна релігійність тримається не стільки на класичних догматах 
християнства (православ’я), яке навряд чи прості люди можуть чітко відо
кремити від інших конфесій, скільки на пошуку чуда та підміні загально- 
християнських культів святих місцевими культами чудодійних ікон, які в 
народі прийнято іменувати (і ототожнювати) з Богами. Православна церква 
в умовах відсутності реальної загрози її місцю в суспільній свідомості навіть 
не намагається приділяти увагу з’ясуванню чистоти віри (окрім розкольни
ків). Основним маркером релігійної приналежності є сповідь.
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За турботами про день сьогоднішній в свідомості людей XVIII ст. вза
галі губляться на повсякденному рівні будь-які роздуми про потойбічне 
життя (шлях до спасіння). Розуміння суті гріха зводиться до банального 
страху сорому перед громадською думкою, і, аби приховати його, люди ві
льно вдаються до куди страшніших гріхів з християнської точки зору (не
щира сповідь, порушення клятви, різного роду чари). До категорії гріховних 
вчинків перш за все відносяться вчинки, що відверто завдають шкоди ближ
ньому, і, навпаки, помітна повна відсутність усвідомлення гріхів “духу”. 
Відмічається підсвідома потреба у виконанні церковних (хай навіть проти
законних) обрядів для освячення тих чи інших вчинків, які таким чином в 
очах суспільства втрачають свою мітку гріховності. Розрізнення доброчин
ність і гріх проходить по лінії свій (православний) - чужий (людина іншої 
віри, конфесії). Причому одні і ті вчинки отримують різні оцінки в розумінні 
їх гріховності.

XVIII ст. в історії України, судячи з наведеного матеріалу, стало пере
хідним від традиційного християнського світогляду та релігійності, яка три
малась на колективній поруці, страху перед гріхом, який переноситься на 
весь соціум, та освяченої давниною традиції, до нової просвітницької ідео- 
логеми народної побожності з її раціональними індивідуалістичними моти
ваціями та поступовою секуляризацією суспільної свідомості. Тому суспіль
ство XVIII ст. і дає нам приклади досить байдужого відношення до гріха як 
свого (страх за потойбічне воздаяния), так і суспільного (тепер кожен відпо
відає за свої гріхи самостійно, і гріх індивіда аж ніяк не може позначитись 
на комфорті громади вцілому). Відмічається переважання соціальної моти
вації в оприлюдненні гріховності над релігійною. Тобто, гріх у XVIII ст. по
ступово втрачає своє первісне значення як неугодної Богу поведінки і прирі
внюється до злочину (як вчинок, що приносить шкоду ближньому).
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вже признаних церквою чудотворних ікон), було підірвано основи народної побож
ності, і тим самим народ підштовхували йти в пошуках чудесного зцілення до різних 
магів і знахарів (Лавров А. С. Колдовство и религия в России. -  С. 126,243, 391).

10 Дневные записки малороссійскаго подскарбия генералного Якова Марковича. -  Ч. I.
-  М., 1859. -  С. 191 (“70 сентября, сегодня надел я паука в орешнице (талисман от 
болезни)”).

11 Листи Івана Мазепи / упор, та автор передмови В. Станіславський. -  Т. I. -  К., 2002. -  
С. 277. -  № 117 (4); С. 283. -  № 120 (2).

12 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 2721. -  Арк. 4 (“разным людям и 
знатным малороссийским и великороссийским персонам дает на разные болезни зе
лья”).

13 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 3661. -  Арк. 134. В даному випадку 
мова йде саме про візити до знахарів заради зцілення, яке в народній свідомості чітко 
відокремлюється від чарівництва (з лихою метою).

14 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 3806. -  1767 р. Дело по обвинению в 
колдовстве проживающего в Киеве поселянина Мартина шефера Аксиньи. -  21 арк; 
Исторические материалы из архива Киевского губернского правления / Собрал Ал. 
Андриевский, (далі. -  Андриевкий А. Исторические материалы из архива КГП). -  
Вып. 9 .- К . ,  1885.- С .  212-214.

15 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 3265. -  1760 р.: -  Дело по обвинению 
торговки вином Агафьи Липчихи в колдовстве. -  Арк. 1,22.

16 Сулима М. Гріхи розмаїті. Епітимійні справи ХУІІ-ХУІІІ ст. -  К., 2005. -  С. 88, 90, 
91.

17 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 144 -  Од. зб. 44. -  1749 г. -  Арк. 28 зв.
18 Там сам о .-О п . 1 0 2 0 .-Од. зб. 1698.-А р к . 1-3; Од. зб. 2721 .-А р к . 1-4; Ф. 269. -  Оп.

1. -  Од. зб. 2144. -  Арк. 8 зв., 12 зв. (В справі йдеться про порчу дворовими служите
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лями дружини полковника Ігната Часника, від чого та і померла. І хоча в ході слідст
ва з’ясувалось, що всі описи магічних засобів, до яких нібито вдавались обвинуваче
ні, були ними наговорені на себе “нестерпя многоразными побоями мучений”, проте 
сам факт зсилання на те, що нібито баба Трубчиха була навчена “волшебствов де и 
чародеиств” “бабою Кротовскою” є додатковим підтвердженням репутації в окрузі 
кротовської баби як авторитетної чарівниці).

19 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 3265. -  Арк. 21 зв., 34.
20 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 3265. -  Арк. 25.
21 Там само. -  Арк. 5 зв.
22 Смилянская Е. Волшебники. Богохульники. Еретики. -  С. 95.
23 ЦДІАК України. -  Ф. 269. -  Оп. 1. -  Од. зб. 2144. -  Арк. 11.
24 Там само.
25 “Я  по повеленію де ево епископову оная жена духовнику на исповеди о случаі семь

сказала, что, воззрівь издалека на икону Богоматерню, просила отмщения на
нікоего человека, которой ея пред тімь дней за десять побиль” (Полное собрание 
постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания (далі -  
ПСПР). -  Т. IV: 1724-1725. -  СПб., 1876. -  С. 168. -  № 1323).

26 Безумовно, перенесення народних вірувань на століття раніше від часу їх письмової 
фіксації не є достатньо коректним з наукової точки зору. Проте в якості ілюстрації, 
беручи до уваги той факт, що всі на даний момент відомі нам із джерел XVIII ст. ма
гічні вірування цілком повторюються в етнографічних записах подальших віків, га
даємо, таке порівняння не занадто викривить наші знання. До того ж, як бачимо у ви
падку із російським прикладом, то характерне для них звернення при порчі до нечис
того фіксується як етнографами XIX ст., так і матеріалами судових справ ХУІІ-ХУІІІ 
ст. (пор.: Новомбергский Н. Материалы по истории медицины в России. -  Т. IV. -  
Томск, 1907. -  С. 208. -  № 39-40; Майков Л Великорусские заклинания // Записки 
Русского географического общества по отд. этнографии. -  Т. И. -  СПб., 1869. -  С. 
515. -  № 224; див. також: Топорков А. Л. Заговоры в русской рукописной традиции 
ХУ-ХІХ в в .-М ., 2005).

27 Див. : Майков Л Великорусские заклинания. -  С. 417-581; Виноградов Н. Н. Загово
ры, обереги, спасительные молитвы и проч. // Живая старина. -  1908. -  Вып. І-ІУ. -  
С .1-94.

28 Див., наприклад, Романов Е. Б. Белорусский сборник. -  Вып. V: Заговоры, апокрифы, 
духовные стихи. -  Витебск, 1891.

29 Матеріали фольклорної експедиції “Муравський шлях -  97”. -  Харків. 1998. - С. 264.
30 Левицький О. Очерки инародной жизни в Малороссіи во второй половине XVII ст. -  

К., 1902.- С .  72.
31 Зиновіїв Климентій. Вірші. Приповісти посполиті / під. тексту І. П. Чепіги. -  К., 1971. 

- С .  254.
32 Там с а м о .-С . 239.
33 Там само. -  С. 252.
34 Там с а м о .-С . 251.
35 Там само. -  С. 227.
36 “... и объявлял ей (бабі-знахарці Каленичці, яка і надоумила його підписатись Бісу. -  

О. Р.) вышепомяненный якобы прижитии ним з дівкоюдитиньї поклеп и просил то-
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ей бабы чтоб она ежели зможет от того поклепу его свободила” (ЦДІАК України. 
- Ф .  127.-О п . 1020.-О д . зб. 2 1 6 .-  Арк. 111-ІПзв.)

37 Андриевский А. Письмо к трем диаволам // Киевская старина. -  1884. -  Т. IX. -  № 6. 
- С .  340-342.

38 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 1685. -  Арк. 6.
39 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 2666. -  Арк. 1-6.
40 Там сам о .-О д . зб. 660. - 8  арк.
41 Більш детальному аналізу проблеми ставлення людей XVIII ст. до щорічної сповіді 

та її щирості плануємо присвятити окрему роботу, тому в даному місці обмежимось 
лише констатацією самого факту нещирої сповіді.

42 Н. Білоус наводить приклад XVI ст. (1596 р.), коли обвинувачена в перелюбі луцька 
міщанка Ганна відмовлялась визнати в суді свою вину і все заперечувала, допоки від 
неї не стали вимагати присягнути -  тоді вона у всьому зізналася -  тобто, принаймні, 
ця жінка ще боялася порушити присягу (Білоус Н. “Вірність” в “зрада” у світосприй
нятті міщанства Київщини та Волині в XVI -  першій половині XXVII ст. // Соціум. - 
Вип. 6 . - С .  155).

43 ЦДІАК України. -  Ф . 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб . 216. -  Арк. 133, 136, 138.
44 Там само. -  Од. зб . 4646. -  Арк. 88.
45 Там само. -  Од. зб . 3736. -  Арк. 49 зв.
46 “Что сознала под совестію, в том и подписалась” (Арк. 4 зв.), “всем показала пра- 

ведно, в том и подписалась” (Арк. 5), “сне сказал по самой истинной християнской 
совести в самую сущую правду, и что праведно показал, в том и присягнути готов” 
(Арк. 5 зв.), “сіє показала в самую сущую правду и совестию подтвердить готова, в 
том и подписалась” (Арк. 4), “сіє показала правдою и присягу виконать готова” 
(Арк. 7) (ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 1698); Феська Богачовна“в 
заключение всего того своего свидетелства она Феска крест святой поцеловала в 
том, что все выгиеписанное посведчила не почіему наущенію и не по злобе и вражде,
но под совестію своею в самую сущую правду (Там само. -  Од. зб. 402. -  Арк. 14); 
“тое она Марфа утвердить обовязуется присягою” (Там само. -  Од. зб. 4646. -  Арк. 
6); “отвечать, боясь суда Божія и жестокого на теле наказанія” (Там само. -  Оп. 
133. -  Од. зб. 39. -  Арк. 11); “мы сознаем праведно, аще же неправедно судія
всемогущій Бог временно и вечно да казниить нас” (Там само. -  Оп. 144. -  Од. зб. 44.
-  Арк. 15 зв.); “Я что выше показала на попа княжицкаго, то все праведно, и ни
кто мене на тое не подпущал, готова хоча й умерти, и на сих своих ответных 
речах своеручно подписую крест” (Там само. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 1685. -  Арк. 4 
зв.); “г/ в том, что показала в самую сущую правду яко неграмотная крестом стым 
подписалась” (Там само. -  Оп. 144. -  Од. зб. 44. -  Арк. 39). В останньому виразі від
мітимо те значення, яке надавалось народом символу хреста -  це не просто помітка, 
це свого роду підпис, достовірність якого має гарантувати святий хрест. Принаймні, 
підроблюючи документи, Іван Кулбаченко примушує своїх неграмотних родичів по
ставити власноручно хрест на його донесенні в Консисторію, навіть не зачитуючи і 
не пояснюючи їм що це, а тещу Агафію він взагалі примусив підписатись, взявши на
сильно її руку -  але так і не наважився написати власноручно за них хрести, хоча до
стовірність їх все рівно ніхто не зміг би перевірити, а власноручний підпис без озна
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йомлення із змістом документу не міг гарантувати його від звинувачень у фальсифі
кації документу (Там само.).

47 В народі існувало вірування, що людина, яка принесла фальшиву присягу, обов’язково
помре. П. Єфименко навіть приводить приклад судового позову 1752 року, який було 
подано незабаром після винесення попереднього судового рішення, яке ірунтувалось 
на фальшивій присязі. А так як винуватий через 10 тижнів після фальшивої присяги 
помер, то це і спонукало його опонента подати повторний позов до суду з вимогою 
задовольнити порушені несправедливим вироком його майнові права (Єфименко П. 
Последствия клятвопреступления // Киевская старина. -  1884. -  Т. VIII. - № 3. -  С. 
510-511). До подібних вірувань апелювали 1757 р. і селяни с. Гужовки, просячи по
милувати їхнього священика Григорія, засудженого ще в 1752 р. за, згідно їхніх твер
джень, фальшивим звинуваченням “в грехе яко бы любодеянія з его служебкою”, ар
гументуючи це тим, що “его же навадница9 и вси клеветники Божію казнию (упо- 
вательно за их напрасность) смертію казнены общею болше года уже” (ЦДІАК 
України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 1684. -  Арк. 101).

48 Агафья Липчиха, незважаючи на той факт, що в суді проти неї дружно свідчили всі 
задіяні в справі, і навіть знайшовся мішечок з землею, яку принесли за її порадою з 
цвинтаря для чарів, все рівно до останнього все заперечувала, і божилась, що “с/е по
казала праведно” (Там само. -  Од. зб. 1698. -  Арк. 9, 37).

49 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 4646. -  Арк. 72.
50 Там само. -  Од. зб. 216. -  Арк. 167 зв.
51 Там само. -  Од. зб. 1684. -  Арк. 53;
52 Там само. -  Од. зб. 3806. -  21 А р к .; Андриевский А. Исторические материалы из Ар

хипа КГП. -  Вып. 9. -  С. 212-214.
53 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 506. -  1741 р. -  Дело о запрещении 

вступать в брак Ульяне Горленко и Андрею Маркевичу, состоящим в духовном род
стве. -  Арк. 1.

54 Там само. -  Арк. 12-12 зв.
55 Про обставини самої справи одруження грека Ликанорова зі своєю кумою див. : НБ 

України ім. Вернадського. ІР. -  Ф. 438/430с. -  (1728 р.) -  Арк. 87-88. -  Висловлюю 
вдячність Дзюбі О. М. за надану інформацію про цю справу.

56 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 506. -  Арк. 19.
57 “почему Андрей Маркевич з Ульяною Горленковою в близком духовном имеются 

сродстве и им с собою малженского сожительства в противность стых отец пра
вилам и церкви исвятой иметь невозможно, того ради всечесности твоей иный не- 
правилний брак Андрею Маркевичу и Уліяніи властію нашею архіерейскою ... запре
тить и имеющійся быть акт веселный возбранить и им сожителства с собою 
малженского иметь под Божіим и нашим архіерейским неблагословеніем непозво- 
лять... 1742 гола іюня 5. ” (Там само. -  Арк. 11 зв.).

58 “в великой будучи так нарожденного срама опасности яко и родителских домов 
безчестия сего прежде непретерпевали, да и потому ж когда и родителе (ибо еще 
не доведачись) познают здоровью уветча паче же всего прежде веселного акту ро
ждения” (Там само. -  Од. зб. 506. -  Арк. 23-23 зв.)
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59 Згадаймо думи “Про Олексія Поповича”, “Бурю на морі” (Див. : Грушевська К. Ук
раїнські народні думи. -  Т. II. Тексти. -  Київ-Харків, 1931. - № 14-33).

60 Показово, що серед осіб, які свідомо, без поважних причин пропускали сповідь (“зд 
нерачением”) переважну більшість становлять молоді особи (до 40 років). Так із 15 
осіб, які без поважних причин (“за нераченіем”) пропустили сповідь чи причастя, згі
дно сповідного розпису церкви Покрова Пресвятої Богодиці Верхньокиївської про
топопи в 1742 р о ц і, 2 особи в віці 61 рік, 1-41 рік, 4 -  в віці 11-16 років, 8 осіб віком 
21-33 роки -  тобто переважна більшість (80 %) молоді, але вже дорослі люди (ЦДІАК 
України. -  Ф. 127. -  Оп. 1015. -  Од. зб. 6а. -  Арк. 47-63).

61 ЦДІАК України. -  Ф. 127. -  Оп. 144. -  Од. зб. 44. -  Арк. 28 зв.
62 Свій такий, здавалось би, нерозсудливий вчинок жінка мотивувала страхом Божої ка

ри, як сказано в її донесенні “ ... опсуясь нечаятелнаго гнева Божия летаго наказа
ния и С траш ного суда о вышепомянутом сродстве объявляю... ” (ЦДІАК України. -  
Ф. 127. -  Оп. 144. -  Од. зб. 44. -  Арк. 17 зв.).

63 Там само. -  Арк. 41-46 зв.
64 Там само. -  Оп. 1020. -  Од. зб. 2723. -  Арк. 2.
65 Для прикладу: житель м. Ромни Яків Дробний, залишившись в 30-річному віці вдівцем 

після смерті вже третьої дружини, звернувся до протопопа лубенського (де на той час 
жив Я. Дробний) Якова Оріховського з запитанням, чи може він вступити в четвертий 
шлюб. Священник дозволив (!), з огляду на молодий вік Якова, і велів своєму вікарію 
обвінчати Дробного з вдовою Варварою. Показово, що Яків при цьому не повідомив 
майбутній дружині, що вона в нього вже четверта (церква дозволяє максимум три 
шлюби, і то за умови, що людина овдовіла в молодому віці і не має дітей), хоча щоразу 
оголошував це на сповіді духівникові і регулярно виконував покладені на нього єпити
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