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Pannom chleb, kołacz mężatkom, marcypan wdowom,
a gryzowki babom,

Pannom syr, mleko mężatkom, śmetana wdowom,
a serwatka babom,

Pannom jabłka, gruszki mężatkom, pomarańcze wdowom,
leśne jabłka babom,

Pannom miód, wino mężatkom, małmazja wdowom,
a pomyje babom,

Pannom wóz, rydwan mężatkom, karoca wdowom,
a taki babom,

Pannom świat, a Raj mężatkom, Niebiosa wdowom,
a piekło babom1.

нонімний автор жартівливого віршика, що датується сімнадцятим 
S століттям, надзвичайно дотепно ставить кількість прижиттєвих благ,

а також посмертну винагороду жінки в залежність від різних стадій її 
життєвого циклу (дівоцтва, заміжжя, вдівства)2. Маємо справу в даному разі оче
видно не з жіночою саморефлексією, а з чоловічою системою очікувань (досить 
вразливою щодо питань жіночої свободи). Інтерпретація ж завше свідчить не 
стільки про сам інтерпретований феномен, скільки інформує про стан інтерпре
татора, його пріоритети, зацікавленість певним предметом, в ході рефлексій над 
яким значною мірою конструюється і сам цей предмет, віднаходиться те, що 
хотілося б віднайти. Тож в даному випадку маємо перед собою домінуючу 
суспільну сітку вартостей ранньомодерного часу, в світлі якої постає принадність 
того чи іншого становища жінки, побаченого через призму чоловічих уявлень 
про «благо». Втім, чи була вона тільки чоловічою, нам ще доведеться з’ясувати в 
ході нашого дослідження.

Отже, обравши об’єктом свого зацікавлення становище жінки-вдови в ук
раїнському шляхетському соціумі ранньомодерного часу (кінець XVI — перша 
половина XVII століття), спробуємо відповісти на питання, які, можливо, змо
жуть пояснити її упривілейоване місце. Умовно розділимо їх на три частини:

I — майнове забезпечення жінки по смерті чоловіка;
II — ступінь правової дієздатності та соціальної активності вдови, пов’язаний 

з особливостями інституту опіки;
III — вдова як соціальний капітал або шлюбна політика вдів.
Автори нечисленних праць кінця XIX — початку XX століття, присвячених 

історії родини на українських землях (маємо на увазі територію трьох воєводств, 
чиєю правовою основою і після входження до Корони Польської по Люблінській 
унії залишався II Статут Великого князівства Литовського), виходили часто з то
тожності повсякденних і нормативних практик, що пояснювалося як їхнім 
зацікавленням переважно цариною права, так і особливостями позитивістського 
дискурсу. Перенесення уявлень про функціонування свого суспільства на відда
леніші у часі надовго визначило ставлення до середньовічного і ранньомодерного
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суспільства як суспільства нормативного, з 
високим ступенем конформізму його членів.

Кілька праць, що побачили світ упро
довж останніх років, стоять на тих самих по
зиціях, що пояснюється переважно недо
статнім знанням джерел, і, значною мірою, 
внаслідок перебування авторів у колі звич
них «міфів», що змушують ігнорувати фак
ти, які не вписуються в рамки наперед зада
них концепцій3. Однак неупереджена робо
та з джерелом неминуче ставить дослідника 
перед проблемою неспівпадіння норматив
них систем і соціальних практик, що пояс
нюється різними факторами — існуванням 
щілин в нормативних системах, особливос
тями засвоєння реципієнтами групових 
зразків, що накидалися згори (візьмімо до 
уваги хоча б законодавчі норми, що далеко 
не завжди могли врахувати розмаїття по
всякденності чи регіональні особливості 
різних земель ВКЛ), множинністю індивіду
альних інтенцій тощо. До того ж сфера при
ватного, сховком якого є родина незалежно Шляхтянка Анна з Тенчина Шидловецька. 
від співвідношення приватного і публічного XVI ст.
в тій чи іншій культурі, завше користувала
ся певною автономією, вислизаючи з вузьких рамок права і звичаю. Тож встано
вивши спектр і межі варіативності соціальних практик, маємо можливість 
відстежити фактори, що лежали в основі вибору індивідом своєї лінії поведінки, 
а, відтак, отримуємо підгрунтя для певних висновків про ступінь індивідуальної 
свободи членів соціуму.

Джерельною базою цієї розвідки є актові книги земських та гродських судів 
Волинського воєводства, зокрема, значний масив досить формалізованих приват - 
ноправних актів, з-за вербальних кліше яких все ж прориваються інколи ней
мовірно щемкі голоси людей минулого.

«Вдовиний марципан», або Що отримувала жінка по смерті чоловіка
На позір видається, що найкращим джерелом для пошуків відповіді на питан

ня про матеріальне забезпечення жінки по смерті чоловіка є тестаменти. Однак 
досить уніфіковані за структурою, часто дуже подібні за формою внаслідок вико
ристання вербальних формул (скажімо, на обгрунтування доцільності такого за
пису, чи посмертного порахунку з порушником записів шляхом судової тяжби 
перед Богом тощо), тестаменти містять величезне розмаїття майнових записів 
членам родини і близьким. Систематизація цього матеріалу чи, в нашому 
варіанті, спроба обрахунку співвідношення частин без уявлення про загальну 
кількість майна, часто заганяє дослідника в глухий кут4.

Тож в даному разі видається доречним (в якості кореляту наступного аналізу 
тестаментних записів) попередній аналіз майнового мінімуму, на який могла 
претендувати вдова, обов’язкового згідно закону і назагал дотримуваного в по
всякденній практиці. Йдеться про механізм відшкодування внесеної дружиною в 
дім чоловіка суми посагу шляхом запису його подвоєної вартості на третині неру
хомості чоловіка. Такий віновий запис, порядок якого регулював п’ятий розділ 
II Литовського Статуту «О оправі посагу», забезпечував збереження майна дру-
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жини як за життя чоловіка, так і по йо
го смерті, гарантуючи вдові, за буквою 
закону, можливість володіння трети
ною маєтності небіжчика або ж отри
мання назад від родичів чоловіка чи 
дітей суми посагу. Обмеження вінового 
запису третиною нерухомості чоловіка, 
зафіксованого Ухвалою 1509 року і на
далі підтвердженого Статутами, як і 
обмеження права продажу землі (не 
більше третини), скасованого на вимо
гу шляхти II Статутом, було спробою 
затримати землю в руках родини, ство
рити певні бар’єри на шляху до перехо
ду її в чужі руки5.

Аналіз вінових записів, таким чи
ном, дасть змогу простежити дотри
мання закону в питанні початкової 
концентрації землі в руках заміжньої 
жінки. Джерельною базою такого ана
лізу стали вінові записи загальною 
кількістю 32 одиниці, а також хроно
логічно пов’язані з ними додаткові 
майнові записи від чоловіка дружині, 
внесені до земських книг Володи- 
мирського повіту Волинського воєвод-

Шляхтянка. Кінець XVI ст. Гравюра ства упродовж десяти років, від 1590 до
1599 рр. включно.

Згідно артикулу 2, п’ятого розділу II Литовського Статуту, як уже зазначало
ся, подвоєна сума посагу мала бути записана на третині нерухомості чоловіка. 
Що ж маємо на практиці?

У 4-х випадках (13 %) запис робиться на половині маєтності чоловіка6. 
Усвідомлюючи певне порушення правової норми, чоловік в такому разі, на своє 
виправдання, посилався на вільне право шляхтича у відповідності з Берестейсь
кою поправою II Литовського Статуту розпоряджатися своєю нерухомістю неза
лежно від способу її набуття.

У п’ятьох випадках (16 %), схоже, маємо справу з записом за суму посагу всієї 
маєтності чоловіка, щоправда, у трьох з них внесення дружини записувалося на 
куплених чи взятих у заставу маєтках, а також на речах. Відсутність у шляхти
ча отчизни, що гарантувала б збереженість посагу дружини, призводила і до 
зміни усталеної процедури вінового запису: так у записі Якуба Кгроховського по
саг виступає в якості позички чоловіком у дружини певної суми грошей. У випад
ку Прокопа Тишковського взяті ним у заставу маєтки, записані під суму посагу, 
були передані дружині з залученням возного, дрібного судового урядовця, чия 
присутність при земельних операціях була обов’язковою7.

В дванадцятьох випадках (37 %) у момент запису віна або невдовзі потому 
фіксується позика чоловіком у дружини певної суми грошей, під яку у п’ятьох випад
ках було записано додатково ще 2/3 нерухомості чоловіка (що разом з власне віновою 
частиною становило всю нерухомість) з передачею їх до рук жінки8, і в семи інших за
пис був здійснений додатково ще на одній третині або на додатковій маєтності9.

В одному випадку (3 %) батько не мав грошей для сплати посагу дочці і пере
дав молодому подружжю у володіння частину своєї маєтності10.
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Лише у 10 випадках (31 %), що залишилися, маємо справу з точним дотри
манням закону стосовно запису суми посагу на третині нерухомості чоловіка11. 
Однак серед них принаймні п’ять записів фіксують ситуацію, за якою сума поса
гу перевищувала вартість третини маєтку. На підтвердження цього є як прямі 
свідчення, скажімо князь Януш Козека записав половину внесених дружиною 
грошей на третині своїх маєтків в якості віна і половину як позичку12, так і не
прямі, пов’язані з умовами запису певних сум, зокрема у трьох випадках 
фіксується передача вінових частин маєтків в окреме володіння дружині за жит
тя чоловіка13, як і у випадку князя Козеки, хоч зазвичай вони знаходилися у 
спільному володінні подружжя14. Такі дещо «пільгові» для жінки умови во
лодіння віновою частиною є непрямим свідченням нерівнозначності регульова
ного законом майнового забезпечення внесеного жінкою посагу.

Отже, на противагу цим десятьом випадкам дотримання закону, маємо при
наймні 9 (28 %) випадків явного порушення його внаслідок зазначених причин, 
і в одинадцяти випадках зосередження в руках заміжньої жінки землі, що за 
своїми розмірами значно перевищувала третину, внаслідок запису чоловіками 
своїм дружинам маєтності в якості застави під суму боргу. Маємо поважні підста
ви твердити, виходячи з регулярності таких операцій, здійснюваних в момент 
шлюбних церемоній, що у більшості випадків йшлося про спроби збалансувати 
майнові частки подружжя. Підтвердженням цьому служить вінова умова Михай
ла Загоровського з родичами нареченої, за якою приятелі, наділені суддівськими 
повноваженнями (луцький земський суддя і володимирський підкоморій), мали 
выведати, естли бы се ихъ милости видело, жебы сума переносила, а тые именя 
менованые невыносили, и што бы сумы збывало, то я маю тую суму на именю 
моемъ Загорове долгомъ и заставою малжонце моей записати..,(підкреслення 
тут і далі мої. — ff.C.)15

Таким чином, з 32-х розглянутих випадків у 27-ми (84 %) маємо справу з пе
ревищенням посагу, що вносився в дім чоловіка, третини, що була механізмом 
відшкодування майна дружини.

II Литовський Статут передбачав (арт. 2, розд. V), що в такому разі батько на
реченої мав купити за суму посагу маєток і подати його до рук новоствореної ро
дини у спільне володіння. Однак аналіз земельних операцій за останнє деся
тиліття XVI століття засвідчує низький обіг землі в якості товару, перетікання 
маєтків переважно в межах родини16. Єдиною категорією шляхетського загалу, 
що внаслідок свого вигідного становища поліпшувала своє матеріальне станови
ще від купівлі землі, була група судових урядовців17.

Про складнощі на шляху купівлі землі може свідчити судова справа підстаро
сти володимирського Андрія Павловського зі спадкоємцями Флоріана Марковсь- 
кого про неповернення Павловським 1000 золотих, що їх небіжчик, хотечи якое 
маетности в земли Волынской набыт, ужил пана Павловского, абы му якую ма- 
етност на Волыню сторговал. В якості своєрідного «дару» за майбутню послугу 
виступають також позичені Флоріаном Марковським підстарості 100 коп і 300 
коп, дані на зберігання. Наостанок зауважимо, що Флоріан Марковський мав ро
дичів на Волині і за іншої ситуації міг би скористатися їхніми послугами.

Отже, законодавча норма була за своїм характером ідеальною, в її основі, схо
же, лежав прецедент. Розглянуті ж нами варіанти відображали практичний бік 
справи, який свідчить про часте нехтування приписами закону чи то внаслідок не
можливості їхнього виконання чи в моменти, коли традиція суперечила правовій 
нормі. Водночас це, загалом досить вузьке питання дає змогу простежити пріори
тети у шлюбній стратегії на Волині. Отже, дівчина-шляхтянка у переважній 
більшості випадків видавалася за чоловіка, який за своїм майновим статусом сто
яв сходинкою нижче родини нареченої. В частині випадків для родини дівчини ва-
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жило не стільки матеріальне 
становище, скільки соціаль
ний статус майбутнього ро
дича. Так, серед аналізова
них нами випадків зустрі
чаємо шлюб Яна Потія, сина 
владики володимирського і 
берестейського, що на той 
час не мав нерухомості на Во
лині, з єдиною спадкоєми
цею двох маєтків по смерті 
батьків Катериною Хмелев- 
ською. В інших випадках 
шлюби носили династичний 
характер, скріплюючи певні 
суспільні клани. На вибір 
шлюбного партнера вплива- 

Зібрання наречених. XVI ст. Дереворит ли і особливості формування
суми посагу дочкам — у 

відповідності з законом дочкам належала четверта частина нерухомості батька, 
вартість якої в грошах і речах (у випадках, коли батьки, чи по їхній смерті сини, 
а брати дівчини були не в змозі виплатити вартість четвертої частини, до рук по
дружжя передавалася земля до виплати суми посагу) в якості посагу передавала
ся дівчині з її заміжжям. Виплата посагу була досить обтяжливою для бюджету 
родини, тож у випадку біднішого зятя було легше порозумітися щодо суми поса
гу, в особливо «скандальних» випадках і взагалі на якийсь час затримати його, 
мотивуючи, скажімо, відсутністю нерухомості у нареченого, на якій би він міг га
рантувати збереженість посагу своєї дружини18. По видачі посагу родина нарече
ної поспішала убезпечити себе від подальших претензій новоствореного подруж
жя, вимагаючи письмового підтвердження («квиту») отримання ними всього май
на і відмови від можливих порахунків у майбутньому. На такий спосіб відбувало
ся вивищення бідніших шляхетських родів, певним чином вирівнювалося майно
ве становище шляхти в межах окремої локальної групи. Цілком зрозумілим у цьо
му разі є і міцний швагрівський зв’язок, що простежується в ряді випадків, тісна 
пов’язаність родів внаслідок шлюбних зв’язків. Відповідно, і становище жінки, за 
плечима якої стояла родина, що стежила за дотриманням шлюбних умов, і в ру
ках якої зберігалися документи, що їх засвідчували, було досить захищеним у 
можливих подружніх колізіях.

З модифікаціями правного припису зустрічаємося і у випадках дарування ре
чей чоловіком дружині. Згідно другого артикулу (розд. V II Статуту) чоловік мав 
право записати все майно дружині, окрім зброї, стада, бидла дворного, челяді 
невільної (що було пов’язане з маєтком і військовою службою з маєтку), — того 
дружині можна записати тільки третину, що відповідала розміру вінової частини.

У дев’ятьох випадках (з 32-х) запису речей чоловіком у момент укладення 
шлюбу з правом дружини подарувати їх кому вона захоче, в одному випадку да
рується третина майна, у трьох випадках у відповідності з статутовою нормою — 
все, окрім зброї, стада, бидла, чого тільки третина, і у 5-ти випадках записують
ся всі речі без будь-яких обмежень.

Отже, як засвідчує аналіз вінових записів, ще за життя чоловіка в значній 
кількості випадків жінка зосереджувала у своїх руках половину і більше нерухо
мості чоловіка, якою вона могла володіти в часі подружнього життя, або ж яка 
гарантовано переходила до її рук по смерті чоловіка.
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Основою подальшого 
аналізу стануть п’ятде
сят тестаментів з Волин
ського воєводства другої 
половини XVI століт
тя19. Більшість з них, 
всупереч правовим при
писам, модифікуються в 
залежності від інтенцій 
тестатора, тож підрахун
ки неминучо призведуть 
до певних спрощень і не
хтувань особливостями, 
на які в окремих випад
ках буде вказано.

На підтвердження де-
талізацп записів, а та- Алегорія шлюбу. XVII ст. Дереворит
кож репрезентативності
даного акту, хотілося б навести тестамент Семена Григоровича Оранського, в 
опіці якого по смерті сина перебувала невістка з дітьми. Отже, за тестаментом, 
його син записав дружині 400 коп на третині маєтності, він же, посилаючись на 
II Литовський Статут, згідно якого шляхтич має повне право розпоряджатися не
рухомістю, понад той запис передає у володіння невістці всю рухому і нерухому 
маєтність, якою вона може користуватися сама до повноліття дітей, а потому 
спільно з дітьми «до живота свого». У випадку її повторного заміжжя до по
вноліття дітей опікуни мають, взявши під свою опіку дітей і маєтність, поверну
ти їй 400 коп і третину всіх рухомих речей, жінка ж має відмовитися в такому 
разі від претензій на майно покійного чоловіка. Якби повнолітні діти у випадку 
її вдовиного статусу «матце своей мели якие прикрости чинити», то в такому разі 
до її рук переходить половина всіх маєтків і дві третини речей. У випадку її по
вторного заміжжя за нею залишаються дві третини речей «на вічність» (тобто, з 
правом повного розпорядження) і 400 коп вінового запису. Якби гроші їй не були 
віддані, то вона має право тримати в своїх руках половину маєтків з правом запи
сати 400 коп на тій половині, кому захоче20.

Вузловими моментами наведеного запису, як і багатьох інших, є:
— збільшення обсягів нерухомості, що зосереджувалася в руках вдови, 

порівняно з віновою частиною;
— можлива зміна умов тестаменту в разі повторного заміжжя жінки аж до по

вернення їй суми посагу і переходу дітей з маєтністю до опікунів;
— різні умови запису рухомих речей.
Розпочнемо з найпростішого; застереження тестатора щодо зміни умов майнових 

записів в разі повторного заміжжя вдови зустрічається лише у 11 тестаментах (22 %).
Всі речі записуються дружині у 20 тестаментах (40 %) (враховуючи і випадки 

запису дружині всієї маєтності): Вси речи мои рухомые и всю маетност мою вла
стную, то ест золото, серебро, гроши готовые, перла, шаты, зброй, цынъ мидь, 
кони ездные, быдло и иншие вси речи домовые от мала до велика21.

Окрім того, в п’яти тестаментах (10 %) записуються всі речі, однак з того ма
сиву вилучається у двох випадках зброя, в одному — зброя ділиться навпіл між 
матір’ю (дружиною) і синами, в двох випадках вилучається стадо, і в одному ви
падку воно ділиться навпіл між матір’ю (дружиною) і сином.

У 11 випадках (22 %) речі діляться навпіл між матір’ю (дружиною) і дітьми.
У 2-х випадках (4 %) речі діляться на рівні частини між дружиною і дітьми.

ШЛЮБНА СТРАТЕГІЯ ВДІВ І КІЛЬКА ПРОБЛЕМ НАВКОЛО НЕЇ______
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Маємо чотири випадки (8 %), коли речі були записані дітям цілком, або за ви
нятком окремих речей.

В решті тестаментів про речі не згадується, можливо, їхня приналежність бу
ла обумовлена попередніми записами.

Складається враження, що речі, становлячи значну частину власності роди
ни, традиційно переходили до рук жінки.

Умови записів нерухомого майна, що зустрічаються в тестаментах, можна 
поділити на кілька груп:
/. Теста менти, що містять найнесприятливіші для жінки умови володіння 
майном (загальне число тестаментів — сім, що становить 14 %).

Серед них — запис Мойсея Гуляльницького, яким передбачалося проживання 
жінки у дворі чоловіка з дітьми без права розпоряджатися майном:

шов частки кгрунту моего у Гулялниках, ани быдла и ничого з дому продава
ти не мает, ниякое маетности моее без воли их, опекунов своих, от мене уста
новлених, а то меновите по мні тая маетност у дому моем зоставлена: бидла, 
коровъ три ялових, а одна третяя с телятем, быков два, кур двоє, гусей двоє, а 
посудъковъдомовых дежа хлібная, што хлібг пекут, а ведро и кадовбовъ квасни- 
ко два капутных, а иншое маетности ниякое, ани грошей, ани сребра, ни сукон, 
ани коней, и в гумні збожя по мні ничого не зостало22.

Маєток при цьому передавався до рук опікунів, щоб жона моя Хведя частки 
именя и кгрунтику моего Гулялницкого, теж дому моего и убогое маетностки 
моее, биделка, посудков домових не продала, не потратила и не роспорошила.

З ситуацією відсутності згадок про вінову частину дружини зустрічаємося і в 
тестаменті Михайла Гуляльницького, за яким молодші діти з маєтністю перехо
дили до рук старшого сина, що ж до дружини — то їй дозволялося півтора року 
мешкати в його домі в Гуляльниках, потому до неї у власність переходили «ха
лупка» в Сокольському, один віл, дві корови з телятами, три свині, шестеро гу
сей І  ОДЯГ2 3 .

Власне, цими двома тестаментами дрібної шляхти, «панів над собою», нужден
ний стан яких мало сприяв втіленню ніжних почуттів до дружин у реальні ма
теріальні блага, як і дотриманню усталених норм, і обмежується перелік варіантів 
мінімального забезпечення жінки.

Нижньою межею «норми» в забезпеченні дружини є випадок Сави Гнівоша 
Рудецького, за яким діти з маєтністю переходили до рук опікунів, дружина ж за
лишалася на віновій частині до видачі їй суми посагу опікунами чи дітьми по до
сягненню ними повноліття (з такими умовами зустрічаємося лише в одному ви
падку)24.

В усіх інших випадках, що входять до цієї групи, маємо справу з записом дру
жині лише вінової частини, перебування якої в руках жінки могло тривати до її 
смерті або до її повторного заміжжя з обов’язковим поверненням у цьому разі су
ми грошей (під яку була записана маєтність) опікунами або повнолітніми 
дітьми25.

Однак і тут маємо справу з одним винятком: Іона Охлоповський, записуючи 
дружині у володіння вінову третину, додає окремим записом ще 100 коп до 300 
вінових, які мали б бути повернуті їй у разі повторного заміжжя26. II.

II. Тестаменти, за якими вінова частина збільшувалася (загальна кількість — 
десять, що становить 20 % )27.

Іван Патрикій Курозвонський один отчизний маєток записав дружині в по- 
життєве володіння u с того никому личбы, такъ сину моему Василю яко и дев- 
камъ моим чинити не повинна будетъ и не мает, а другий маєток записав під по
зичену суму грошей в 600 коп, який мав перейти до сина по досягненню ним по-
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вноліття, однак за обов’язкової умови — повернення грошей матері. Діти перехо
дили під опіку дружини28.

Гаврило Гулевич Воютинський, посилаючись на Статут і поправу Берестей
ську 1566 року, записує дружині «на вічність» вінову частину і до неї ще трети
ну, позбавляючи дочку, сина і всіх кревних права на ту землю.

«...так теперь при животе яко и по животе моемъ сама к рукамъ своим на себе 
держати и вживати, отдати и продати, даровати, заменити, кому хотечи записа
ти, або де колвекь оборочати ведле воли своее якь сама налепеи розумеючи, а я вже 
самг при животе своимъ и по животе моемъ сын мои Федор и дочка моя Раина, дети 
и потомъки их, а никоторые близкие и кревные мои вступовати... не мают»29.

Заслуговує також на увагу тестамент Яна Якубовича Монтовта Кобиленсько- 
го, який окрім віна в пожиттєве володіння дружині (з правом записати ту суму, 
кому вона захоче) записав більшу частину маєтків їй «на вічність»: мает она веч- 
не а непорушне тые все помененые именя держати и шафовати водлугъ листовъ 
моихъ, ей на то од мене даных30. Окрім нетипових ситуацій запису жінці безпо
середньо землі (а не суми грошей), що саме по собі зустрічається вкрай рідко, за
уважимо факт бездітності цього подружжя і наявність спадкоємців чоловічої 
статі (братанків, тобто племінників — братових синів). Така ситуація підпадала 
під дію артикулу 5 розділу V, згідно якого бездітній вдові могла належати лише 
вінова частина, все інше успадковували родичі:

Уставуемъ так, ижъ которая вдова безплодная, а будешь ли венована от му
жа своего, тогды мает осісти толко на віні своемь, а имінья мають на ближ- 
нимь спасти.

З аналогічною ситуацією запису дружині (схоже, бездітній, оскільки діти не 
згадуються) маєтків «на вічність», додатково до вінової частини, зустрічаємося і 
в тестаменті Яна Бокія Печихвостського31.

Однак остання воля покійного оскаржувалася вкрай рідко, зважаючи на 
невідворотність в цьому разі Остаточного Суду, певність у якому фіксують теста- 
ментні записи. Автору зустрівся єдиний випадок опротестування зацікавленою 
стороною «неслушного» тестаментного запису, за яким чоловік заповів бездітній 
дружині «зброю, стадо, бидло»: право ест волынское в розделе пятом артыкулъ 
вторый, ижь муж жоне звлаща безплоднои не може записовати зброй, стада и челя
ди неволное, бо то завше ведле права и ведлугъ розуму быти не може, кгди же белая 
голова ани на коню, ани ве зброй на войну не пойдешь, але таковые речи для слушь- 
бы военъное при именью и при дедичу зоставають, а хоть тестамент в тых речах 
есть велми противный, откол ся значить, же сквапливо писаный, а не розмыслне».

Відповіддю оскаржувану було: «але иншаяречь есть тестамент, которым 
речи рухомые вшелякие ecu зуполна записати можеть, на што покладал арты
кулъ вторый в розделе осмом, показал до того поправу берейстийскую ведлуг ко
торое позволено дисноновати маетностю подлуг воли и уподобаня кошдого, бы 
хотел, и от детей отдаливши, все кому иншому записати» (ЦДІАУК. — Ф. 27. — 
On. 1. — Спр. 12. — Арк. 282 зв. Арк. 283 зв.). III.

III. Надання всієї маєтності чи значної її частини дружині на певних умовах:
а) до повноліття дітей, в разі повторного заміжжя передаються опікунам — 

три тестаменти; типологічно до них наближений також запис Івана Кирдея 
Мнішинського, який заповідає частину маєтків дружині до повернення їй гро
шей опікунами або сином, коли той досягне повноліття, а частину — до її повтор
ного заміжжя. Отже, до цієї підгрупи належить чотири тестаменти (8 % )32.

б) маєтки записуються до повноліття дітей незалежно від факту повторного 
заміжжя дружини: а хотя бы преречоная жона моя...по моем животе за другого 
мужа в малженство пошла — маємо 6 випадків (12 % )33.

ШЛЮБНА СТРАТЕГІЯ ВДІВ І КІЛЬКА ПРОБЛЕМ НАВКОЛО НЕЇ



66 Наталя СТАРЧЕНКО

У тестаменті Івана Жабокрицького читаємо:
Именечъко мое Жабокрыки, яко теж и дети синове мои Дмитра, Януша, Ва

силя никому иному одно пану Богу сотворителю а ей, жоне моей милои панеи Ка
терине, у в опеку и в мои, до зросту доброго летъ и смыслу ихъ поручамъ34.

IV. Записи дружині маєтків «до живота», тобто віддача в пожиттєве володіння
(всього нараховано 23 таких записи — 46 %)

а) умовою тестаменту було «доживоттє» дружини на всіх маєтках разом з 
дітьми (3 випадки — 6 %)35. На жаль, ми не знаємо, якою була процедура 
спільного тримання маєтків матір’ю та дітьми і твердити, чи мали у даному разі 
місце реальний розподіл прибутків, як і домінуюча роль матері у стосунках з до
рослими дітьми, можна лише на підставі непрямих свідчень: догодовавши леть и 
доброго смислу детей моих, маеть з ними, детьми моими, то пристойного вчи
нити, што ся еи подобати будетьЗб;

малжонка моя милая пни Дорота волна есть и будеть яко налепеи розумею- 
чи шафовати и с того пожитокъ з детками моими мети37;

б) записи маєтності дружині «до живота» в разі збереження вдовиного статусу 
(5 випадків — 10 % )38;

в) пожиттєвий запис дружині, що передбачав зосередження в її руках за жит
тя всієї рухомої і нерухомої маєтності, без додаткових умов

(9 випадків, у 5-ти з яких фіксується наявність у подружжя синів, у двох — 
просто йдеться про дітей, ще в двох — є дочка — 18 % )39.

Так, князь Олександр Пронський записує своїй дружині княжні Федорі Ро
манівні Сангушківні всю маєтність свою «до живота її» за наявності сина: дарую 
и записую право доживотное на всих именъях моих лежачих отчизных, матери- 
стих, спадкових и якимъ колвекъ правомъ набитых40.

Арт. 10 розділу 5-го II Литовського Статуту передбачав, що в разі непо
вноліття дітей вдова може тримати в своїх руках маєтки чоловіка, в арт.4 знахо
димо доповнення, за яким по досягненню синами «літ зуполних», тобто вісімнад
цяти років, маєтки переходять до їхніх рук, матері ж залишається тільки вінова 
частина. На практиці ж — значно більше розмаїття, аніж то передбачав закон.

Порушення артикулу 4, про який уже йшлося, зустрічаємо і в тестаменті Яна 
Ґосинського, який, маючи старшого вісімнадцятилітнього сина, залишає всю 
маєтність у руках дружини, щодо сина ж — просить опікунів улаштувати його на 
службу оного в дому не ховаючи, на службу где отдат рачили. В разі небажання 
сина служити чи заподіянні кривд матері (матце своей а жоне моей милои при- 
крости якое не выражал, або послушен ее бити або службою ся бавити не хо
тел), заповітом передбачалося виділення йому двох волок з отчизних земель до 
поділу з молодшими братами. Такі умови мали бути дотримані незалежно від 
факту повторного заміжжя дружини, що і наголошувалося в тестаменті41.

г) пожиттєвий запис бездітним вдовам (або діти з якихось причин у тестаменті 
не згадані) (5 випадків — 10 % )42.

Тут доречно буде нагадати ще раз про існування правової норми, за якою вдо
ва могла претендувати лише на вінову частину. Серед запропонованих теста- 
ментів зустрічається і запис бездітній дружині всього майна43 у другому шлюбі, 
незважаючи на існування арт. 15, яким обсяг «вдовиного стільця» обмежувався 
третиною маєтності другого чоловіка.

Кількісне переважання маєтності в руках жінки порівняно з дітьми, або, при
наймні, концентрація істотної її частини, ставила їх у значну залежність від матері- 
вдови, відтак висувала необхідність заслужити її прихильність, бо саме від цього ча
сто залежала можливість володіння землею, а отже — і статус «осілого», повноправ
ного члена шляхетського загалу локальної території. Так, Богдан Смиковський, тес-
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таментом передаючи до рук дружини всю маєтність, залишає на її розсуд і рішення 
про передачу землі дітям по досягненню ними повноліття: а если бы з ласки Божеє 
сыны мои лет дошли и уживали бы малжонки моее, а матки своее прозбою...промеш- 
кивати, тогды будет ли ее воля, она то может им поступити...такъ яко сама 
держала44.

З аналогічним рішенням чоловіка зустрічаємося і в тестаменті Івана Жабо- 
крицького: а догодовавши летг и доброго смыслу детей моихъ, маеть [дружина] з 
ними, детъми моими, то пристойного вчинити, што ся еи подобати будеть45.

Борис Охлоповський, записавши дружині всю свою маєтність до її смерті в 
разі збереження нею вдовиного статусу, підкреслює:

до живота своего мешкати маеть, а дити наши и нихто з близких кревъных 
и повинных моих нивчом се рушити жадное противности чинити не мають46.

То ж навряд чи можуть викликати в цьому разі подив судові записи, які фіксу
ють непоодинокі випадки тримання сином маєтку «з ласки матері». Так вдова Га
врила Яковицького з приводу скарг на її сина Івана, заносить до судових книг за
пис: сын мой до того двора и именя моего Бобицкого ничого не мает, если же ко
ли при мне, матце своей, перемешкивал, теды то з ласки моее, а тепер мает 
пана в себе, его милост князя Костентина Острозкого^7.

В окремих випадках складається враження якщо і не відвертого нехтування 
інтересами дітей, зокрема дорослих синів, то принаймні визнання пріоритетності 
забезпечення дружини та її волевиявлення щодо життєвих стратегій дітей.

Така залежність подеколи призводила до відкритого конфлікту на цьому 
грунті дорослих синів з матерями. Так, зустрічаємо скаргу Лавринової Іваниць- 
кої на сина Богуфала, який, приїхавши до двора, де вона мешкала по смерті чо
ловіка, лаяв її і погрожував розправою (соромотил, до шабли поривал, казав: пу
ди деи собе до дябла з дому моего, бо то деи мои дом, а не твои). Причиною ж був 
запис батька дружині, за яким саме до неї переходив головний отчизний маєток 
з двором, а, відповідно, і прибуток з нього:

...три тисечи деи коп грошей и болшеи за тот рок по смерти отца моего з Ыва- 
нич деи ecu зобрала и тых не ведаю где ecu их подевала и кому ecu их подавала48.

З аналогічною причиною конфлікту зустрічаємося і в довготривалих судових ба
таліях вдови Івана Шелвовського Овдоті Шилівни з сином Прокопом. За заповітом 
небіжчика, його вдові належало дві третини нерухомості, одна, записана на вічність, 
і друга — вінова — «до живота» її в 200 копах, які вона могла записати будь-кому на 
свій розсуд. «З ласки своее» Овдотя передала одну третину вже жонатому сину з умо
вою повернення в тому разі, якби Прокіп панюю матку свою гневил и чим колвекъ ку 
трудности приводил49. В разі невиконання даної угоди син мав заплатити матері 
1000 золотих заруки. Скоро по тому Прокіп, одружений з Магдаленою Олехновною 
Борзобогатянкою Красенською, представницею родини, що звикла вирішувати свої 
проблеми силою, не без впливу дружини (на що вказується в одній із скарг) стає на 
шлях конфронтації з матір’ю. Сварки і наїзди на землю матері-вдови досить швидко 
привели до логічного кінця: за постановою суду земля мала бути повернута до рук Ов
доті з додатковою виплатою суми заруки. Однак за відсутності дієвого механізму ви
конавчої влади реалізація штрафних санкцій затягувалася, чим і спробував скорис
татися Прокіп. Рятуючись від необхідності виплати значної на той час суми грошей, 
в разі несплати якої передбачалася тимчасова конфіскація землі на користь матері 
(до повернення заруки), Прокіп записує дружині на вічність свою третину і третину, 
записану батьком матері в 200 копах, а також всю рухому маєтність. Запис вступав в 
силу одразу ж, тобто тим усім дружина мала володіти ще за життя чоловіка, з правом 
вільного розпорядження по його смерті:

маетг жона моя ...к рукам своим яко власность ее за такимъ от мене еи даро- 
ваным и на нее вжитым правомъ взяти и того уживати, будучи волна такъ при
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животе яко и по животе своимъ кому хотя записати, отдати, даровати, прода
ти и заменити и ку своєму налепьшому а ужиточьнешому обернути50.

Тим самим Прокіп мав формальні підстави затягнути справу з виплатою ма
тері заруки і вартості заподіяної шкоди внаслідок відсутності майна, за рахунок 
якого могла б бути стягнута сума штрафу. Як сказано у скарзі Овдоті:

хотечи оное сумы на нем всказаное, так теж и тих кривдь, которые ми почи
нил, и позвов мне зникнути, и того ся всего викрутити, чинечися голотою51.

Тяжко сказати, як довго ще тягнулася б ця справа, якби Овдотя Шелвовська 
не знайшла (ймовірно, не без поради зацікавленої особи) простий вихід — прода
ла свої частини маєтності разом із сумою заруки досить впливовому, пов’язаному 
з судовим кланом, шляхтичу, володимирському войському Василю Гулевичу, 
який до того ж мав досить можливостей в разі необхідності застосувати силу. 
Окрім грошей, сума яких не зазначалася, вдова отримала в заставу від Гулевича 
один з його маєтків.

Філіп Аріес у своєму дослідженні «L’enfant et la vie familiale sous l’ancien regime» 
тісно пов’язує ставлення до дітей з функціями та структурою родини, на яких позна
чалися особливості організації і функціонування суспільства. Його підставовою те
зою є відсутність необхідності почуттів між членами родини для підтримання її 
внутрішньої рівноваги в середньовічному суспільстві. Ширше зовнішнє середовище, 
на яке поширювалися поняття родинності, відчуття тісного зв’язку з великою 
кількістю людей і перенесення на стосунки з ними родинних комунікативних моде
лей, забезпечувало людині досить комфортне існування поза родиною в строгому 
сенсі цього слова. Творився особливий «товариський» спосіб життя з традиціями ча
стих зустрічей, постійного спілкування, застілля тощо. Встановленню тісних 
емоційних зв’зків батьків і дітей перешкоджали висока дитяча смертність в ранньо
му віці та нетривале перебування в родинному середовищі. За всієї суперечності бага
тьох положень, задекларованих у піонерській роботі Аріеса (по суті, нею була запо
чаткована тема історії дитинства в історіографії), які на сьогодні обросли значною 
кількістю літератури, важко не погодитися зі слушністю цих міркувань52.

На нашому матеріалі підтвердженням цієї гіпотези може служити практика 
передачі дітей опікунам разом з частиною маєтності при живій матері за теста- 
ментом батька (щоправда, нечасто). Частіше перехід дітей від матері до опікунів 
передбачався в разі її повторного заміжжя. У тестаменті кн. Юрія Андрійовича 
Збаразького зустрічаємося з таким записом: син має залишитися при матері до 
того часу, аж бы был до науки годнымь, що відповідало загалом семи рокам дити
ни, потому він переходив до рук опікунів, які мали подбати про його освіту і ви
ховання до повноліття (которого их мл панове опекуны мают до себе взявши, на 
науку а уцтивое цвичене обернути, имъ справовати аж до лить его). Молодші 
доньки залишалися при матері лише за її бажанням, в разі її відмови переходили 
до опікунів (похочет ли малжонъка моя их при собе мети яко матка их — то бу
дет на ее воли, ведже естли бы она при собе их не хотела мети, тогды панове 
опекуны мают их до себе взяти и их до выданя в стан светыи малженский при 
собе мети). Таким чином, у формулюваннях заповіту передбачалася можливість 
добровільної відмови матері як від формальної опіки над дітьми, так і від їхнього 
виховання. Безперечно, на цю ситуацію вплинула відчуженість маєтків покійно
го, що належали дітям, від дружини і передача їх до рук опікунів, а відтак, до 
них переходили і обов’язки по утриманню підопічних. Однак і дружина князя 
Барбара Козинська не залишилась скривдженою — її добробут був забезпечений 
записом суми в 3200 коп на частині маєтків чоловіка до віддачі грошей опікуна
ми чи сином по досягненню ПОВНОЛІТТЯ5 3 .

Отже, нам необхідно відповісти на питання, чому в міжособистісних родин
них стосунках матеріальне забезпечення дружини часто виявлялося для чо
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ловіка важливішим, аніж аналогічне становище дітей, в значній кількості ви
падків — всупереч закону54.

Порушення правових норм (судячи з досить значного набору можливостей чи
нити у відповідності з власним волевиявленням чи зі звичаєвими приписами) саме 
радше носило характер норми, а не девіантної поведінки, тож жодним чином не ви
ступало дискримінуючим фактором, що вимагав би корелюючого реагування 
соціуму. Врешті, в суперечності самих законодавчих норм містилася можливість 
альтернативних щодо закону варіантів розподілу власності, зокрема статутова нор
ма про повне право шляхтича розпоряджатися спадковою і будь-яким іншим спо
собом набутою власністю, про яку вже згадувалося, по суті перекреслювала правові 
обмеження в цьому питанні. Слід мати на увазі і відсутність правового регулюван
ня значної кількості аспектів життєдіяльності родини, скажімо, за межами закону 
залишилося врегулювання питання характеру володіння спільним майном чо
ловіка і дружини тощо. Що ж до випадків, що не підпадали під дію закону, то у су
дочинстві українських земель усталився принцип: що не забороняється законом — 
те дозволено: чого правом не заборонено волно кождому з розуму и з слушности, ко
торая ест душою права вшелякого55.

Однак сама можливість толерантного ставлення суспільства до порушення за
кону, що спостерігається і за межами родинної сфери, зокрема у випадках зала
годження конфліктних взаємин, неминучо ставить дослідника перед проблемою 
засвоєння певних групових норм макросоціуму (в даному разі маємо на увазі за
конодавство Великого князівства Литовського) мікросоціумом (шляхетським за
галом українських земель). Тож цілком імовірно, що відповідь на питання «чо
му?» лежить у площині особливостей правової ситуації, в розщепленні сприйнят
тя права на кілька рівнів. Так, під правом розумілася правова інстанція: «до пра
ва стати» — типове вербальне кліше на означення розгляду справи у суді. 
Злитість суду з поняттям права демонструє і відмова луцького владики Іони Бор
зобогатого Красенського стати до гродського суду у Володимирі: ...ям повету во- 
лодимерского въраду и праву володимерскому не подлеглъ56. Зрозуміло, що ок
ремого права (навіть в сенсі звичаєвих особливостей) в межах Володимирського 
повіту не існувало, однак існування окремої судової інстанції, що входила в по
няття «права», спричинилося до появи в аргументації владики феномену окремо
го «володимирського права». Під правом розумілися, цілком очевидно, і законо
давчі норми, закріплені Статутом. Однак існував ще один рівень сприйняття пра
ва шляхетським загалом — під правом мислився порядок в соціумі, що тримався 
на універсальному принципі справедливості: справедливост светая, на чом все 
здорове Речи Посполитое належит57. На думку Наталі Яковенко, саме цей ар
хаїчний тип правосвідомості провокував постійне звертання до права як основно
го аргументу як на рівні побутових ситуацій, так і на рівні збереження своєї іден
тичності українською спільнотою58.

Отже, закон часто виявлявся вторинним по відношенню до засадничих прин
ципів функціонування соціуму, зокрема принципу дару-віддару, що набував 
особливої актуальності в умовах досить закритого суспільства, стосунки між чле
нами якого складалися за принципом служіння і покровительства59. Особливи
ми чеснотами з боку підлеглої сторони були вірність і постійна готовність до на
дання послуг, які мали бути з вдячністю віддаровані покровителем. Такий тип 
стосунків між людьми різного соціального становища творив міцний зв’язок, що 
за своїм характером нагадував родинний, чому сприяла і неможливість про
порційного обрахунку послуг і «милості» як знаку вдячності за них. Так, стосун
ки між паном і слугою при зовнішньому договірному характері часто на практиці 
набували вигляду тісного «родинного» зв’язку, який подеколи навіть з ініціати
ви однієї з сторін було дуже тяжко розірвати60. «Служебницькі» стосунки пере
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носилися і на взаємовідносини всередині родини, індикатором яких можуть слу
жити певні лексеми на означення чи самоозначення дружини як «служебниці» 
по відношенню до чоловіка (чи інших, вивищених в ієрархії престижу, членів ро
дини), що добре простежується на різних рівнях соціальної стратифікації шля
хетського загалу: від вживання звичних вербальних кліше Софією Рад- 
зивілівною в листуванні (Ja też najniższa służebnica W.XM.m.n.p. Stryjaszka służ
by me najniższe oddawam, w lasce W.X.M. prosząc abym w onej nieodmiennie 
chowana była etc)61 до масових форм тестаментних записів. Скористаймося хоча б 
уже згадуваним тестаментом Івана Жабокрицького, де на адресу до дружини зна
ходимо звичну лексику, вживану на окреслення служби і покровительства: случ- 
бы ее ку собе дознаваючы и хотечы то еи, жони своей, з себе вдячност при живо
те моем показати. Взаємні дарчі записи на особисте майно, витрати одного з 
членів подружжя під час хвороби іншого, надання власних грошей дружиною на 
нагальні потреби чоловіка або витрати чоловіка на повернення до рук дружини 
тимчасово втраченої нею або її родичами чи опікунами нерухомості — всі ці і ба
гато інших взаємних послуг часто не просто обраховувалися (а таки дуже скрупу
льозно обраховувалися), а й передбачали обов’язкове відшкодування, інколи в 
досить сформалізованій формі через посередництво судової інстанції. Однак та
ка, на перший погляд, цілком спрагматизована, договірна основа подружніх сто
сунків, з тексту документів постає як система взаємних послуг, спонукальним 
мотивом якої є «милість» (против таковое счирости и добрости малжонки моее, 
а я таковую ж счирост и зычливост мою [показую]). Постійна готовність дружи
ни «служити» чоловіку, надавати йому послуги була імперативною нормою по
дружнього життя почтивої шляхтянки і доброї дружини:

[винагорода дружини] за верность, щирост и пристойную поволностъ такъ, 
яко ся станови зацному и уцтивому ку мне, малжонкови своєму, виражати на- 
лежит62.

З боку чоловіка таким же імперативом виступає обов’язкова вдячність, що 
втілювалася в реальних матеріальних цінностях, які були еквівалентні витратам 
дружини, а частіше перевищували їх, з метою якнайдужче «зневолити» дружину 
до подальших послуг. Такий тип стосунків забезпечував високу стабільність шля
хетського подружжя, незважаючи на те, що створенню його назагал не так і часто 
передувало взаємне почуття (особливо це стосувалося дівчини)63. Партнерська ос
нова шлюбу і стійке почуття «милості» надавало особливої ваги подружнім сто
сункам. Так, шляхтянка Анна Харлинська, констатуючи існуванння упродовж 
подружнього життя «вшеляких достатков в мешканъю», вказує на їхнє джерело: 
...за благоеловенъетвом Божим, за згодою и милостю нашою, которая аж до того 
часу трвала, што болшая — тим барзеи будучи побужона [до послуг чоловіка]64.

Внаслідок високої смертності і невеликої тривалості подружнього життя (в 
значній кількості випадків вона не перевищувала десяти років), далеко не всі 
батьки доживали до повноліття дітей. Тож малолітні діти виявлялися поза 
сіткою «службових» взаємин. До того ж висока дитяча смертність, в свою чергу, 
породжувала непевність батьків щодо їхніх шансів на виживання, що виявляло
ся в іестаментних записах при постійному прогнозуванні долі маєтності в разі 
смерті дітей. Вивільнене по смерті чоловіка місце займала жінка:

[жона] по животе моем ажъ до живота своего... въеимъ такъ рядити и роска- 
зовати маетъ, такъ власне якъ я сам при животе своем рядил и справовал, а 
син мой Петръ нив чом ся матъце своей противенъ бити не маетъ65.

До неї переходили і функції покровителя, ласки і милості якого треба було за
служити. Саме тому вже згадуваний нами Прокіп Шелвовський під час відкритої 
конфронтації з матір’ю звично продовжує себе називати «сыном и слугою панее 
матки своее»66.
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Повсякденні практики кінця XVI — першої половини XVII століття мали в 
якості підгрунтя і традицію ранішого часу. Станіслав Роман, досліджуючи майнове 
становище вдови в середньовічному польському праві, доводить, що вдова мала 
пріоритетне право розпорядження всією маєтністю по смерті чоловіка до повноліття 
дітей. По досягненню ними повноліття вдова залишалася гарантом цілісності (не
роздільності) маєтку між дітьми (у відповідності зі списком найстарішого звичаєво
го польського права 13 століття діти могли розділити маєток лише по смерті матері- 
вдови), внаслідок чого тривало спільне володіння маєтком матері і дітей, де доміну
ючу роль відігравала мати: сини, що посідали дідицтво, мали в маєтку матір свою 
в тій же владі залишити, в якій була перед тим. З аналогічними звичаєвими нор
мами переходу до рук вдови всієї маєтності до повноліття дітей зустрічаємося і в 
Руській Правді. Порівнюючи певні норми польського права до видання статутів Ка
зимира Великого з аналогічними в правових системах сусідніх народів, автор ро
бить припущення про існування узаконених претензій вдови до маєтності покійно
го чоловіка на обширі Центрально-Східної Європи67.

Ці висновки знайшли підтвердження і у розвідці Н. Пушкарьової, присвя
ченій майновим правам жінок у X—XV ст. «на Русі» (термін Автора. — Н.С.). 
Джерела фіксують існування за часів Київської Русі інституту повної опіки вдо
ви (без співопікунів) над маєтністю чоловіка до повноліття дітей або до її повтор
ного заміжжя. З кінця 13 століття з’являються свідчення права дружини по 
смерті чоловіка володіти всією, і нерухомою в тому числі, маєтністю родини68.

Акти Литовської Метрики першої половини XVI століття теж засвідчують 
право вдови на тимчасове, до повноліття дітей, володіння всією маєтністю чо
ловіка, щоправда, з певними обмеженнями69. Правові норми з часом еволюціону
вали по шляху обмеження жіночих свобод (щодо цього висновку спостерігається 
прямо-таки дивовижна одностайність дослідників)70. Ренесансна доба поза окре
мими деклараціями, що зводилися згрубша до проголошення вибраних чеснот 
жінки, породила величезну антифеміністичну літературу, яка подеколи ставила 
під сумнів її людську природу71. В зв’язку з чим відповіддю на питання «Чи був 
у жінки Ренесанс» без сумніву може бути коротке «Не там і не тоді». Однак, як 
засвідчують результати пропонованого дослідження (автору в усякому разі дуже 
хочеться сподіватися, що читача вони хоча б трохи переконали), повсякденні 
практики як результат різних чинників в ранньомодерний період демонструють 
свою автономність, що існувала поміж Сциллою права як нормативної системи і 
Харибдою суспільних упереджень. 1
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1 Цит. за виданням: Bogucka М. Białogłowa w dawnej Polsce. — Warszawa, 1998. — S. 60.
Дівкам хліб, калач заміжнім, марципан вдовам, а сухарі бабам,
Дівкам сир, молоко заміжнім, вершки вдовам, а сироватка бабам,
Дівкам яблука, грушки заміжнім, помаранчі вдовам, дички бабам, 
Дівкам мед, вино заміжнім, мальвазія вдовам, а помиї бабам,
Дівкам віз, ридван заміжнім, карета вдовам, а візок бабам,
Дівкам світ, а Рай заміжнім, Небеса вдовам, а пекло бабам.
(Переклад мій. — Н. С.)
Мальвазія — дороге солодке вино. Ридван — велика карета.

2 Під бабою в даному контексті напевно розумілася не старша жінка, а стара дівка, оскільки 
заміжній і вдовиний стан не пов’язувався жорстко з віковою градацією.

3 Про одну з них — монографію Галіни Дзербіноі «Права і сям’я у Беларусі зпохі Рэнесансу* мені 
вже доводилося писати, див. рец.: Не все так просто з тими жінками //Український гуманітарний ог
ляд. — К., 1999. — Вип. 1. — С. 156—164. Статті О. Кривошиї, що подеколи з’являються упродовж 
останніх років, зокрема його більша робота (див.: Кривошия О. Жінка в суспільному житті України за 
часів козаччини. — Запоріжжя, 1998. — 67 с.), на жаль, не витримують критики.

4 До судових книг вносився лише текст тестаменту, який рідко коли містив повний перелік май
на небіжчика, реєстри ж всього майна, що, як правило, складалися опікунами, залишалися в руках 
зацікавлених осіб.
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5 Bardach J. Trzecizna — częśó swobodna w litewskim prawie majątkowym XV—XVI wieku / /  O 
dawnej i niedawnej Litwie. — Poznań, 1988. — S. 120—139.

6 Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі — ЦДІАУК). — Ф. 27. — 
Оп. 1. — Спр. 7. — Арк. 39—40; Спр. 9. — Арк. 373—375; Спр. 10. — Арк. 191 зв. — 194 зв.; 
Спр. 11. — Арк. 564—565 зв.

7 Там же. — Спр. 7. — Арк. 196—197 зв.; Спр. 8. — Арк. 235 зв. — 237 зв.; Спр. 10. — Арк. 196 
зв. —170 зв.; Арк. 463 зв. — 465; Спр. 11. — Арк. 509—514, щоправда, в останніх двох випадках 
маємо справу з записом чоловіком дружині частини батьківських маєтків, виділених батьком в тим
часове користування.

8 Там же. — Спр. 7. — Арк. 275 зв. — 277, 295 зв. — 298; Арк. 443—445,469—470; Спр. 8. — Арк. 
230 зв. — 235 зв.; Спр. 9. — Арк. 39 зв. — 40 зв.; Арк. 223—224.

9 Там же. — Спр. 7. — Арк. 150 зв. — 151; Спр. 9. — Арк. 31—32; Спр. 11. — Арк. 386 зв. — 388, 
арк. 405—406; Спр. 12. — Арк. 5—8; Арк. 18 зв. — 19 зв.; Спр. 12. — Арк. 362—363; Спр. 9. — Арк. 
388—389 зв. (за умовами цього запису по смерті чоловіка вдова успадковувала всю маєтність, роди
чам чоловіка дозволялося викупити у неї, в разі її бездітності, лише третину, натомість закон обме
жував в цьому випадку володіння вдовою маєтності до вінової третини, решту ж спадкували родичі 
по чоловічій лінії).

10 Там же. — Спр. 7. — Арк. 272 зв. — 274
11 Там же. — Спр. 12. — Арк. 39 зв.—40; Спр. 11. — Арк. 101 зв.—103; Арк. 36—37 зв.; Спр. 8. — 

Арк. 193—195 зв. (пізніше однак була записана вся маєтність у пожиттєве володіння дружини по 
смерті чоловіка — спр. 11. — Арк. 589 зв.—591); Спр. 9. — Арк. 79—80 зв.; Арк. 389 зв.—390 зв.; 
Спр. 10. — Арк. 392 зв.—394; Арк. 462 зв.— 463 зв.; Спр. 11. — Арк. 415—416; Спр. 7. — Арк. 449— 
450 (пізнішим записом було дароване дружині «доживоттє» на всіх маєтках по смерті чоловіка — 
Спр. 9. — Арк. 320—321).

12 Там же. — Спр. 9. — Арк. 221 зв.—222 зв.
13 Там же. —Арк. 389 зв.—390; Спр. 10. — Арк. 392 зв.—394; Спр. 11. — Арк. 415—416; Спр. 12. — 

Арк. 39 зв.—40.
14 Питання майнових стосунків подружжя, зокрема характеру володіння віновою частиною, яке оми

нають Статути, є дискусійним, з цього приводу в історіографії існують різні точки зору. Так у своїй роботі 
«Черты семейного быта въ Юго-западной Руси въ XVI—XVII вв.» (що, незважаючи на дату її появи, не 
втратила свого значення і є хрестоматійною досьогодні) О. Левицький, дискутуючи з М. Владімірським- 
Будановим, наголошує на роздільності майна подружжя. Елементи єдності майнових прав чоловіка і дру
жини, на його думку (і цілком слушну), існують лише щодо вінової частини. Однак паралельно побутує 
твердження про те, що вінова частини зливалася з маєтністю чоловіка, якою він розпоряджався цілком са
мостійно (див.: Спасович В.Д. Об отношениях супругов по имуществу, по древнему польскому праву / /  
Спасович ВД. Сочинения. — Т. ІП. — С.-Петербург, 1890. — С. 156.).

15 ЦДІАУК. — Ф. 28. — Оп. 1. — Спр. 8. — Арк. 95 зв.
16 Теза про те, що і для пізнішого часу, зокрема для другої половини XVII століття земля залиша

лася дідицтвом, а не товаром, блискучо була доведена в монографії X. Лашкевича. Див.: 
Łaszkiewicz Н. Dziedzictwo czy towar? Szlachecki handel ziemią w powiecie chełmskim w II połowie XVII 
wieku. — Lublin, 1998.

17 Так зі вступом на посаду володимирського підкоморія Адам Прусиновський майже миттєво по
чинає формувати основу своїх володінь у Володимирському повіті, те ж саме можна сказати про суд
дю земського Андрія Заленського. Андрій Черневський, маючи значний адвокатський досвід, а та
кож поріднившись з суддею гродським шляхом одруження з його дочкою, покращує своє матеріаль
не становище, не без участі тестя провівши оборудку по продажу свого маєтку і подальшій купівлі 
Молникова у князя Чорторийського. Саме канцелярія, зосереджуючи готівку в своїх руках, перебу
ваючи в центрі публічного життя регіону (а, отже, володіючи інформацією), схоже, виконувала 
функції банку. Так фіксуються непоодинокі випадки позичок судовими урядовцями грошей навіть 
євреям (чия монополія на цей вид послуг навряд чи може бути оскаржена), часто з подальшим отри
манням у заставу нерухомості у єврейській частині міста в разі неповернення боргу у визначений до
говором термін.

18 ЦДІАУК. — Ф. 28. — Оп. 1. — Спр. 12. — Арк. 24.
19 Висловлюю щиру подяку п. Людмилі Демченко за надану мені можливість скористатися з час

тини актів, підготовлених нею до корпусного видання шляхетських тестаментів XVI ст.
29 ЦДІАУК. — Ф. 28. — Оп. 1. — Спр. 14. — Арк. 2—6 зв.
21 Там же. — Ф. 25. — Оп. 1. — Спр. 18. — Арк. 182.
22 Там же. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 9. — Арк. 357.
23 Там же. — Арк. 553 зв.—555 зв.
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24 Там же. — Ф. 25. — On. 1. — Спр. 17. — Арк. 366 зв.—367 зв.
25 Там же. — Ф. 26. — On. 1. — Спр. 7. — Арк. 189—190; Спр. 4. — Арк. 514—517 зв.; Ф. 25. —
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У  КОЛИСЦІ М ІФ У , АБО  ТОП ОС КИЄВА 
В Л ІТЕ РА ТУ РІ УКРАЇН СЬКОГО 
М ОДЕРНІЗМ У

Тамара ГУНДОРОВА

одерн — явище не лише естетичне, пов’язане зі зсувами у сфері 
індивідуальної й колективної свідомості, але й топографічне. Можна 
сказати, що хронотоп модерну народжується на перехресті просторо

вої невизначеності і часової синхронії. Він семіотично позначає злам або пе
реміщення в часі і просторі координат традиційної (класичної) картини світу, 
спрямовані на актуалізацію глядача та символізацію своєрідного «прориву-на- 
межі» — погляду, що із світу чуттєвого, предметного веде до світу трансцендент
ного. Натомість картина світу, яку розгортає модернізм, комунікує цілком інак
ше — це швидше згорток самої трансцендентності, у складках якого прогля
дається і вгадується світ реальності.

Відтак основним елементом рецепції тексту модерністського (авангардистсь
кого) стає відкривання розриву, зміщення реального й ірреального. Якось мені 
довелося переглядати книгу, в якій на мапах і схемах була представлена топо
графія літературних текстів — від «Преступления и наказания» Достоєвського 
до «Ulysses» Джойса. З ’ясовується, що подібна візуалізація текстуального про
стору, власне світу фіктивного, і проявляє найвиразніше синтетизм модерних


