


Stosunki rodzinne na Wołyniu
na p rzď om ie  XVI-go i XVII-go wieka.

(Ciąg dalszy) ‘)

Najobfitszy i wyczerpujący prawie materyał historycznjr dla 
zrozumienia i unaocznienia sobie „Stosunków rodzinnj^ch Wołynia 
na przełomie w. XVI-go z XVII-m “ przedstawia t. III-ci części VIII 
„Archiwu jugo-zap. Rossii“, zawierający „Akty o prawie małżeń- 
skiem i bycie rodzinnym południowo-zachodniej Rusi w X V I— 
XV II w.“, wydańjr w Kijowie 1909 r. przez Oresta Lewickiego. 
A wydanie to tem większej nabiera wartości dla badacza prze
szłości życia wewnętrznego Rusi południowej wogóle, Wołynia 
zaś szczególniej, że oprócz, półtorej setki z górą (156) aktów wo
łyńskich, grodzkich głównie, zawiera ono jako wstęp do nich, 
a raczej uwydatnienie i zobrazowanie ich treści przewodnej, pię
kne studyum wydawcjr pod tyt.: „Rysy bytu rodzinnego w połu
dniowo-zachodniej Rusi w X V I—XV II w.“

A studyum to tak piękne i tak ■— o ile źródła na to pozwa
la ły — wyczerpujące, że gdy ma się samemu za przedmiot pracy 
jedvnie zbadanie pewnych stron życia wewnętrznego Wołynia i, po
szukując materyału historycznego, weźmie się do rąk tom ten Archi
wu, to—wobec tego studym O. Lewickiego — trzeba się poważnie 
zawahać: czy zająć się naprawdę zbadaniem i przedstawieniem 
tego, co w głównej swej osnowie znajduje się już gotowe. Przy- 
szłoby też niejedno wprost za autorem studyum tego powtarzać, 
choćbjr się ograniczyć, podług zamierzenia, na szczuplejszym tery- 
toryalnym zakresie (na Wołyniu jedynie), i choćby się nadto z ko
nieczności wcale inny układ treści obrało.

')  Ob. „P rzegl. H istor.“ t, X I, str. 198 i nast.
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Ale cóż, skoro nasza własna historyografia, spraw połu
dniowych dotycząca, tak naprawdę uboga, (jak ktoś słusznie po
wiedział: „ruthenica sunt, non leguntur“) a z kolei też i W oły
niowi tyle należy, należy tembardziej, iż materyał tak został udo
stępniony; więc wahanie ustać musi. Wypada tedy oddać cześć 
poprzednikowi i korzystać — choćby przyszło całą garścią — z jego 
zestawień i uwag.

Przechyla nas ku temu i tłómaczy zarazem naukowa powaga 
samego badacza, połączona wszędy chyba z wytrawnością, a co wię
cej z rzadką bezstronnością sądu. Wprawdzie za mało znany on 
jest dotąd w naszej literaturze historycznej—nawet jako autor tak 
objektywnej, że tak powiemy, pracy jak jego „Unia“ — religijna 
1596 r., (Arch. J . Z. R. Cz. I, t. 6. „Akty o cerkowno-religioznych 
otnoszenijach w jugozapadnoj Rusi 1322 — 1648“, wstęp), jakiej nie 
mogą strawić dotąd polityczno-hieratyczne duchy, a którą dawno 
już na nasz język przetłomaczyć bj' należało. Na to też już w mo
je j „Akademii Kijowsko-Mohilańskiej“ zwracałem uwagę.

Należy przytem zaznaczyć, że p. O. L. w swych pracach 
wogóle oddawał się przeważnie badaniom stosunków wewnętrz
nych Rusi południowej, a wśród nich ·— śledzeniu i obrazowaniu 
stosunków rodzinnych. Z tego też zakresu znane są jego, umiesz
czane w „Kijowskiej Starynie’1 szkice etnograficzne; najprzód 
„Hanna Montowt“ (1888 Nr. 1 i 2), a potem „Oczerki starrinna- 
wo by ta Wołyni i Ukrainy“ (1889 Nr. 4 i 11, oraz 91 r. Nr. 1 i 2). 
Nie wspominamy już o innych, poważniejszych może, lecz dalszych 
od naszego tu przedmiotu, pracach jego—godnych bliższego z niemi 
obeznania się.

Wszystko to zaś, razem wzięte, podnosząc powagę naukową 
tego kijowskiego, piszącego po rosyjsku, uczonego i obudzając ufność 
w gruntowność wypowiadanych wyników jego osobistych poszu
kiwań, upoważnia nas zarazem do przytaczania ich, czy  też po
wtarzania w ich własnem brzmieniu niejednokrotnie.

Idąc więc za Lewickim przeważnie, będziemjr obrazować sto
sunki rodzinne Wołynia, opierając się na źródłach, w pracy jego 
zawartych.

Stosunki rodzinne wogóle.

Przystępując teraz do samego zobrazowania stosunków ro
dzinnych Wołynia na przełomie w. XVI-go z XVII-m, musimy naj
przód wskazać na owe czynniki zasadnicze, co regulowafy te 
stosunki; stanowiły je : przedwieczny, odziedziczony obyczaj—
przedewszystkiem, a dalej — przepisy byzantyńskiego prawa
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kanonicznego, ustawy statutu lit. (wołyńskiego) a nareszcie wpływ 
obydwóch Unii—politycznej 1569 i religijnej 1596 r. Że zaś szersza 
charakterystyka stosunków rodzinnych wogóle stanowi przedmiot 
zbj^t rozległy, uważamy tedy za wystarczające dotknąć mocniej 
a szczegółowiej, po określeniu stanowiska społecznego i prawnego 
kobiety wołyńskiej, tego mianowicie, co w obyczaju przypominało 
najwydatniej głębsze czasy staroruskie, co było przeżytkiem.

Potęgę życiową przedwiecznego obyczaju poznamy w samem 
przykładowem dalej obrazowaniu stosunków; przedtem zatrzy
mamy się nad innymi czynnikami w bycie rodzinnym, poczynając 
od powagi prawa kanonicznego.

Powaga praw a kanonicznego.

Niewątpliwie prawo kanoniczne byzantyńskie bj/ło w epar- 
chiach wołyńskich (włodzimierskiej i łuckiej), podobnie jak na ca
łej Rusi, przyznawane zasadniczo; daleko wszakże tam było do 
ścisłego przestrzegania jego przepisów po wszystkie chyba czasy, 
a cóż dopiero na przełomie w. XVI-go z XVII-m, kiedy cerkiew 
na Rusi południowej wogóle, jak  to obrazowo przedstawia ten 
sam Orest Lewickij (w t. VI, części I-szej Arch. J . Z. R.) zostawała 
w największem rozprzężeniu. O ileż bardziej uwydatniało się to 
w zakresie stosunków rodzinnych, którego to zakresu cerkiew 
nigdy przedtem widocznie opanować nie zdołała, skoro pozostało 
jeszcze tyle przeżytków prastarego, pogańskiego chyba nawet, oby
czaju.

Co zaś do rozprzężenia wtedy cerkwi na Wołyniu—przypo
mnijmy sobie choćby tylko takiego Marka Żórawnickiego, który 
(1564·—67) do śmierci swej rządził eparchią łucką, nie wdziewając 
sukni duchownej; albo następcę jego Iwana Borzobohatego Kra- 
sieńskiego (późn. Jonę), co dopiero w 4-m roku swych rządów 
zmuszony został tego dokonać, a potem zamykał cerkwie (1583 r. 
7 w Łucku) nie chcące mu się okupywać; albo pretendentów do 
katedry włodzimierskiej—tegoż Iwana Krasieńskiego i Teodozego 
Łazowskiego, władykę chełmskiego, który szturmem zdobywa 
1565 na Iwanie zamek władyczy we Włodzimierzu. Przypomnij
my przytem sobie, że (na co się skarżą 1585 r. ziemianie sąsie
dni województwa ruskiego) na katedrach episkopskich zasiadają 
osoby, które „z żonami swemi krom wszelkiego wstydu żyją
i dziatki płodzą, a w monastyrach czestnych, zamiast ihumenów
i braci, ihumeny z żonami i z dziećmi żyją“!—Nie takim też hie
rarchom przestrzegać było przepisów kanonicznych w społeczeń
stwie świeckiem.
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Pow aga statutu litewskiego.

Pierwotnie stosunki rodzinne na Wołyniu, jak i na całej Rusi, 
były regulowane przez obj^czaje miejscowe, powstałe w ciągu 
wieków, na tle prastarém, pod wpływem cerkwi nieco, a może 
i „Ruskiej prawdy“. Taki stan rzeczy trwał i pod zwierzchnością 
litewską do czasu zredagowania (1329) statutu litewskiego. Ale 
cóż—było to prawo obowiązujące i dla Wołynia we wszystkiem, 
a więc i w zakresie stosunków rodzinnych; nie zdołało ono prze
cie wziąć tam góry w tym zakresie nad odziedziczonym z pra
wieku obyczajem. Uciekano się tedy do statutu na seryo, tylko 
jako do broni w walce, wywoływanej przez zawikłane sprawy fa
milijne, oraz spory zaciekłe. Inaczej omijano tak dobrze statut 
jak kanony. Przepisy wszakże statutu nie w jednem popierały 
także obyczaj prastary.

Surowy krytyk życia w. księstwa Litew. wogóle, Michalou 
Litwin mocno napadał na postanowienia statutowe, co przy
znawały prawa córek do spadku po ojcach, a żon po mężach i za
bezpieczały im swobodę wychodzenia zamąż bez upoważnienia 
władzy i opiekunów. Widział on w nich przyczynę, dlaczego ko
biety stały się wielce wyniosłe i nieposłuszne względem opieku
nów, ojców i mężów, skore do panowania i swobody.

Ale, rzecz oczywista (p. M. Hruszewski—1st. Ukr. Rusi t. VI, 
315) że prawodawstwo statutowe robiło tu ustępstwa jedynie ogól
nym poglądom i zwyczajom, jakie nie godziły się z ograniczeniami 
praw kobiet, nakładanemi przez system wojenno-feudalny. Zno
sząc owe ograniczenia, prawodawstwo statutowe dawało jedynie 
w pewnych razach sankcyę prawną tej samodzielności i powadze 
kobiety, łecz je j nie tworzyło, i samo przez się mogło tylko w do
brym a nie złym kierunku wpłynąć na stosunki rodzinne.

Doniosłość istotna w p ł y w u  Unii 1569 r. na stosunki rodzinne.

Znaczenie faktu Unii lubelskiej dla koronnego odtąd Woły
nia pod względem politycznym, społecznym i kulturalnym wogóle, 
było zbyt doniosłem, aby go niedoceniać. Atoli w zakresie stosun
ków rodzinnych, i co z niemi jest związane, wpływ bezpośredni 
następstw tego faktu, w epoce przez nas rozważanej, był prawie ża
den. Wprawdzie pewne właściwości staro-ruskiego bytu patryar- 
chalnego poczęty były widocznie zanikać, ale najczęściej były to 
tego rodzaju przeżytki głębokiej starożjrtności, jakie już same 
przez się w w. XV I wyglądały jak anachronizm^; zasadnicze zaś 
cechy bytu rodzinnego z przed tej Unii długo jeszcze pozostają 
niezmiennemi. Pomagała temu wielce ta okoliczność, że staroży
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tny trj'b rodzinnj? znajdował poparcie w statucie litewskim, który, 
jakeśmy to zaznaczali, zachował dla Wołynia moc obowiązującego 
prawa i po przyłączeniu krainy tej do Korom?. Co więcej—wiado
mo też, że w żadnym zakresie prawa zwyczaje nie wykazują tak 
uporczywej żywotności, jak  właśnie w sferze rodzinnej. Trzeba 
było zmiany kilku pokoleń i całego pod wpływem polskim prze
obrażenia stosunków ziemiańskich, by stary .tryb rodzinny W oły
nia uległ też rozkładowi — chociaż nawet w rodach możniejszych 
tylko, a nie wśród drobnej szlachty. O ludzie nie może być mo
wy — oczywiście: tego ledwie dotykały chyba ewolucye, odbywa
jące się u góry—i trzymał się on wciąż, inercyjnie a mocno, swego 
prastarego obyczaju we wszystkiem.

W p ły w  Unii religijnej 1596 r.

Społeczeństwo wołyńskie — tak lud pospolity jak i ziemia
n ie — trzymało się, przed unią 1596 r., w przeważnej swej części 
obrządku błahoczestywego i jako takie poddawało się —■ choć 
jedynie w zasadzie, przepisom byzantyńskiego prawa kanoniczne
go. Nieliczni katolicy dyecezyi łuckiej, potomkowie przybyszów 
z Litwy, Podlasia i samej Polski, ulegali oczywiście w sprawach 
swych familijnych ustawom kanonicznym rzymskim. Jakiemi prawa
mi kierowali się następnie coraz mocniejsi na Wołyniu, od końca 
w. XVI-go, zwolennicy reformy, nauki „braci polskich“ głównie, 
wśród możnych rodzin szczeroruskich Wołynia — na to odpowie
dzieć nie umiemy. Ale, gdy potomkowie tych z ziemian, co porzu
cili cerkiew dla ..nowinek“, przj-jęli z kolei katolicyzm w obrządku 
łacińskim i, nie negując że są gente „Rutheni“, stawali się coraz 
bardziej stanowczo „natione Poloni“, wtedy już wśród całej prze
wodniczącej klasy Wołynia, ściślej zespolonej, zapanował i w sto
sunkach rodzinnych tryb zachodni. Nie mogła też nie oddziały
wać w tym kierunku i zainicyowana w 1596 r. unia religijna, prze
nikająca powoli, dzięki gorliwości zjednoczonego z Rzymem ru
skiego duchowieństwa, i do mas ludowych. W  jakim zaś stopniu 
i zakresie —■ to rzecz inna, nie mówiąc już o pozostałych przy 
błahoczestyju, chociaż niewątpliwie i wśród nich podniosła się 
powaga cerkwi i kanonów w sprawach życia familijnego.

W'obec powyższych czynników życia rodzinnego, wypada 
z kolei określić znaczenie zarówno samej rodziny wogóle, jako też 
stanowisko społeczne i prawne kobiety na je j łonie, poczem przy
stąpimy programowo już do sanach przeżytków.

(d. С. П.). A L E K S A N D E R  J A B Ł O N O W S K I .


