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СЦЕНАРІЇ ФРОНТОВОЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ ШЛЯХЕТНИХ ЖІНОК 
ВОЛИНІ ХУІ-ХУІІ ст. НА СТОРІНКАХ ІСТОРИЧНИХ ПРАНЬ 
ЙОСИПА РОЛЛЄ

Анотація. У статті досліджено наукову спадщину Йоси
па Йосиповича Роллс, зокрема твори, в яких порушуєть
ся проблема впливу військового чинника на побут та по
всякденне життя жінок шляхетного стану Волині XVI - XVII 
ст. Розглянуто питання теоретичного усвідомлення істо
риком таких аспектів феномена фронтової повсякденнос
ті шляхетних жінок ХУІ-ХУІІ ст. як “наїзди” та “домові ві
йни”. З’ясовано позицію дослідника стосовно участі жінок 
в організації загонів військового люду та збройних нападів 
на маєтки сусідів-шляхтичів.
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Війна завжди являла собою не лише крайню форму ви
рішення соціально-політичних, економічних, ідеологічних, 
національних, релігійних, територіальних та інших проти
річ між державами, народами, націями, класами і соціаль
ними групами людей засобами воєнного насильства, але 
й особливу форму світу в якому люди (чоловіки і жінки) 
протягом певного часу жили і взаємодіяли з іншими людь
ми [1, с. ]. Йдеться про екстремальні умови життя, ратної і 
тилової праці, побут, відпочинок, озброєння, харчування, 
тактичні дії, обставини проживання, лікування, соціальної 
адаптації, поведінкові стратегії, соціально-політичні упо
добання, сприйняття подій крізь призму свідомості окре
мої соціальної групи чи індивідуума[2, с. 184], народну 
пісню, танок, поезію, переказ, одним словом, про комп
лекс різнорідних повсякденно-побутових реалій людей, в 
яких провідну (нормуючу і формуючу) роль відігравав “вій
ськовий чинник” [3]. Цей, означений вище, комплекс яв
ляє собою не що інше як «особливий життєвий світ» пе
ресічних громадян, “маленьких людей” -  кризову повсяк
денність статей, соціальних груп, окремих осіб та маргі
наліє (шпигунів, диверсантів, мародерів, дезертирів, ек
зекуторів, зрадників, полоняників, бунтівників, маркіта- 
нок, шинкарів, інвалідів) воєнної епохи. Воєнна повсяк
денність “безмовної більшості” -  являє собою не що інше 
як історичну цілісність, сукупність двох взаємозалежних 
труктур “історій”, -  фронтової повсякденності -  комплек

су повсякденно-побутових реалій людей (в нашому кон
тексті жінок) в умовах воєн та збройних локальних кон- 
вліктів - (самі війни) і тилової повсякденності -  комплек- 
I  повсякденно-побутових реалій людей, що ці війни та 
їойні локальні конфлікти супроводжували -  розкварти

рування військ, реквізиції, військові заготовки, ремонтно- 
иновлювальна та військово-санітарна діяльність, забез- 

ення повсякденних потреб життєдіяльності як окре- 
воїнів, так і різноманітних військових формувань і таке

інше. Означені вище структури -  “макро-історії”, склада
ються з структур нижчого рівня (“мікро-історій”) -  приро
да, ландшафт, озброєння, харчування, військове споря
дження, житло, фортифікаційні і оборонні споруди, умови 
ратної і мирної (тилової) праці, відпочинок, побут, тактич
ні дії, транспортні засоби, обставини лікування, соціаль
на адаптація, соціально-політичні уподобання, сприйнят
тя подій крізь призму свідомості окремої соціальної групи 
чи індивідуума, народна пісня, танок -  цих нетрадиційних 
для класичного гранд-наративу [4, с. 153-156] сюжетів які 
нині сприймаються як вияв не лінійності [5].
Реконструкція науково-творчої спадщини вчених, 
пов'язаної із вивченням структур воєнної повсякденності 
шляхетних жінок [6] епохи “ранньомодерних українських 
катастроф” [7] в контексті історичного, правового, етно
культурного, антропологічного, воєнно-історичного, тен
дерного вимірів, відкриває можливість відтворення нових 
статево толерантних [8] моделей науки в поєднанні з фак
торами простору і часу [9]. Це надає актуальності постав
леній проблемі, яка й досі не знайшла належного висвіт
лення в українській історіографії [10].
Викладене вище свідчить про те, що наукове дослідження 
та всебічне глибоке висвітлення проблематики пов'язаної 
із способом розв'язання істориком Йосипом Роллє [11] 
проблеми неприсутності/присутності в культурному про
сторі Волині XVI—XVII ст. сценаріїв воєнної повсякденнос
ті шляхетних жінок має як теоретичне, так і практично- 
пізнавальне значення. Тим більше, що ця тема містить 
ряд дискусійних питань які потребують кардинального пе
реосмислення. Застосування сучасних базових понять, 
одним з яких є “жіноча повсякденність” [12] розглядаєть
ся автором як правомірне і необхідне для феміноорієнто- 
ваних наукових праць другої половини XIX ст., тематич
но пов'язаних з історією жінок ранньомодерної України. Ін
терпретація поняття “жіноча повсякденність воєнної епо
хи” [13], як категорії історіографічного аналізу доби модер
нізму і постмодернізму, надає можливість розширити коло 
джерел, залучаючи до реконструкції фемінологічної скла
дової праці істориків, що створювалися на межі історії з 
етнографією, антропологією, соціологією, правом та пу
бліцистикою. Відтак, у феміноорієнтованих працях Йоси
па Роллє будемо шукати, критично відтворювати і ретель
но аналізувати, щонайменші “сліди” воєнної активності жі
нок шляхетного стану Волині XVI—XVII ст.
Аналіз науково-творчої спадщини науковця розпочнемо 
з неспростовно доведеного істориками факту з життя і 
творчої діяльності Йосипа Йосиповича Роллє. На почат
ку 1883 року, в Варшаві, світ побачила книга його історич



них оповідань “Niewiasty kresowe” [14] -  “Наречені кресів”. 
її автор, майже невідомий широкій громадськості історик 
і белетрист Й.Й. Роллс, що друкувався під псевдонімом 
“D-r. Antoni J.” [15] ґрунтовно ознайомившись з комплексом 
раритетних документальних джерел[16] з художньою май
стерністю створив 6 біографічних нарисів, які змальовува
ли типи жінок шляхетського середовища Волині XVI—XVII 
ст.; один нарис відносився до кінця XVI ст., два -  до першої 
і два до другої половини XVII ст. [14]. Працюючи з докумен
тами з приватних архівів та бібліотечних установ Поділля 
й Волині Й. Роллс звернув увагу на той факт, що, виявле
ні ним письмові джерела віддзеркалюють, маловідомі до 
того, сценарії воєнної активності шляхетних жінок Волині 
XVI—XVII ст. Згрупувавши джерельний матеріал, він, крізь 
призму власного бачення, до певної міри об’єктивно, зма
лював існуючі в українському суспільстві XVI—XVII ст. осо
бливості соціальних відносин та культурних процесів. Під
креслюючи об'єктивність у зображенні автором історич
ної епохи та життя польсько-руської аристократії в Україні 
XVI—XVII ст., В.Б. Антонович писав: “3 нарисів д-ра Анто- 
нія бачимо, що найбільш енергійні жінки не тільки засвою
вали побутові риси свого суспільства..., але уміють вель
ми спритно користуватись юридичною казуїстикою; вони 
подають позови або відбиваються від них збройною си
лою, організовують напади, витримують облоги, утриму
ють збройні загони і на їх чолі дають битви...” [17, с. 123] 
Стараннями упорядників “Кіевской старины” книга Й. Рол
ле “Niewiasty kresowe” в 1883 році була передрукована на 
сторінках часопису під заголовком “Украинские женщины” 
[18, с. 269-309]. В коментарях до цієї публікації, вітчизня
ні історики визнали, що читачі журналу “в первый раз уви
дят эти живые образы русской женщины в западной поло
вине России, создавшиеся под влияниями и представля
ющие совершенный контраст типу женщины того-же вре
мени в московской Руси, и убедятся, что, говоря о рус
ской женщине прежнего времени, что составляет у нас 
любимый предмет, надо строго различать ее в двух от
дельно тога живших половинах России и нельзя мерить 
женщину южно-русскую по масштабу московскому, по 
чертам Домостроя и “Быта русских цариц XVII в.” [18, с. 
269-270]. Опираючись на широке коло письмових джерел 
Й.Й. Ролле вдалося не лише відрефлексувати помічене 
впливом жіночого чинника повсякденне життя військових 
формувань XVI—XVII ст., але й виокремити елементи жі
ночого досвіду участі у різного роду військових конфлік
тах що відбувалися на землях Волинського воєводства 
в XVI—XVII ст. Особливо цінними, в цьому контексті, є спо
стереження Й. Роллє про активну участь жінок у так зва
них домових війнах польсько-української шляхти. Дослід
ник, першим, звернув увагу і переконливо довів існування 
в межах “українного” пограниччя особливого типу жінки- 
войовниці [19] яка утримує збройні загони, організовує на
їзди [20], вдягається в «залізо» і на чолі найманих загонів 
“дає битви”.
Рубіж XVI—XVII ст. характеризувався інтенсивними ко
лонізаційними процесами з розподілом та перерозподі
лом земель між власниками, в основному, за допомогою

збройної сили. Заможні мешканці пограничних територій 
Речі Посполитої, аби захистити свою земельну власність, 
або “вибити” сусіда із “держання” шляхом збройного на
паду, озброювали слуг -  “служебників", а якщо дозволяли 
статки то й наймали загони “гайдуків” -  приватне військо.
В умовах майже надзаконного становища шляхти в Речі 
Посполитій, збройні наїзди здійснювалися “державцями”
-  власниками земельного маєтку для поліпшення їхнього 
матеріального становища, а також з метою зведення ра
хунків із своїми конкурентами чи ворогами. Результатом 
наїздів часто було не лише захоплення чужої власності, 
(тривіальне пограбування), а й заснування на цих землях 
нового села чи маєтку. Причому самовстановлене право 
сильного (без огляду на стать) виступало в таких випад
ках достатньо вагомим аргументом для місцевої (повіто
вої) шляхетської корпорації.[21, с. 105]
Крізь призму сюжетів про долі реально існуючих в істо
рії жінок-шляхтянок Волині княгині Анни з Сокольських 
Борзобогатої Красенської, Феофіли Хмелецької, Олени 
з Красицьких Немиричевої, Анни з Меленевських Блоць- 
кої, Анни з Грабянок Раціборовської, Марії з Гольшанських 
Курбської, Анни з Гольшанських Мильської та княгині Со
фії з Карабчіївських Ружинської Й. Роллє зумів в загаль
них рисах відтворити жіночу повсякденність воєнної епо
хи та типові сценарії участі войовничих жінок у збройних 
наїздах на “двори" та “держави” шляхтичів-сусідів [18, с. 
271]. Справа в тому, що в ХУІ-середині XVII ст. жінки шля
хетного стану Волині, як правило, проживали в розкида
них серед безкрайніх диких полів в укріплених житлах -  
“замках” та “замочках”. Переважна більшість з них біль
ше зналася на торгівлі та військовій справі, аніж на “міні- 
стрелях і трубадурах” [18, с. 269]. Навіть старик-лірник -  
цей єдиний степовий співець, не любовні пісні приносив з 
собою в “держави” шляхетних пань, а “легенди про давні 
битви, інколи попередження про близьку небезпеку, або 
про зраду” [18, с. 269]. В умовах постійної небезпеки: то 
хижий татарин нападає, то свої -  сусіди-шляхтичі жінка рі
шуча і смілива, зі слів Й. Роллє, “користувалася великою 
пошаною, легко знаходила собі прихильників, суспільство 
доволі прихильно ставилось до її витівок [18, с. 271]. Па
сивна протидія обставинам життя на пограниччі часто пе
реходила в активне протистояння з хижою степовою люд
ністю: “дружини не раз вирушали разом зі своїми чоловіка
ми у розвідку, виступали в походи, особисто командували 
“наїздами”; уміли стріляти, спритно скочити на коня, без 
утоми і відпочинку відбували довгі походи, словом набу
вали справжній бойовий досвід” [18, с. 271].
Дрібнота, дивлячись на жінок шляхетних таких як Анна 
Борзобогата Красенська, уроджена княгиня Сокольська, 
Феофіла Хмелецька, воєводина київська, Олена з Кра
сицьких Немиричева, княгиня Марія з Гольшанських Курб- 
ська чи княгиня Софія з Карабчіївських Ружинська захо
плювалась їхньою відвагою. В повітах Волинського воє
водства, “жінки виробляли теж саме в малому маштабі, 
що перші на території цілої Волині або Київщини” [18, с. 
271].
Цікавий зразок типу жінки-войовника Й. Роллє знаходить



в образах княгині Марії Гольшанської (дружини кн. Ан
дрія Курбського, московського емігранта) її сестри княги
ні Анни в заміжжі Мильської та Анни Борзобогатої Красен- 
ської з князівського роду Сокольських. Війна між сестра
ми Марією Курбською і Анною Мильською почалась в 1570 
році на ґрунті рахунків з приводу маєтку Дубровиці, яким 
вони володіли разом, а закінчилась засідками на дорозі, 
грабунками та вбивствами. Дві розлютовані жінки боро
лись з страшною настирливістю та злістю і цілих три сусід
ні повіти -  Луцький, Володимирський та Пинський -  стали 
місцем їхніх сутичок; численні юрби кінних вояків сновига
ли по дорогах, а на чолі їх стояла сама Мильсона в панци
рі з криці. Найбільш страждали від цього селяни, які муси
ли терпіти постої та насильства війська, а Мильська три
малась так, немов ця ватага озброєного люду з'явилась 
сюди для оборони краю, а не захисту особистих інтересів 
однієї лише жінки, невблаганної під час гніву і скаженно 
сміливої...[18, с. 293-294].
Серед жінок зазначеного типу знаходились навіть такі, що 
в запалі боротьби не вважали на постанови уряду, хоч би 
й самого короля. Волинська амазонка Анна Борзобагата 
Красенська, невістка Луцького біскупа (епіскопа), забрала 
в руки і чоловіка, і старого тестя, а разом з ними всю єпар
хію, порядкувала в ній, як хотіла, сперечалась з сусідами, 
робила на них наїзди, доки на грунті збирання податків ЇЇ 
чоловік не посварився з кн. Андрієм Курбським, Значний 
вигнанець поскаржився королеві Стефану Баторію, той 
став на його бік, і суд присудив князеві значну суму з Кра- 
сенських. Василь Красенський і біскуп погоджувались за
кінчити справу миром, але Анна рішуче повстала супро
ти цього і не виконала судового декрету. Коли ж король 
наказав вжити силу, зібравши “посполите рушіння” пові
ту (члени цієї територіальної спільноти безумовно зна
ли один одного, були пов'язані родинними, службовими, 
клієнтарно-патрональними зв'язками, а тому виконали на
каз короля, скоріше за все, формально -  O.K.), цей “похід" 
не мав жодних наслідків: Ганна рішуче заявила, що “будєт 
до горла (смерти) свого боронити”, -  і шляхта відступила 
та роз'їхалась по господах. Тоді розгніваний остаточно Ба- 
торій оголосив “посполіте рушіння” цілого воєводства Во
линського і серпня 11, р. 1582 воно виступило супроти Кра- 
сенських. Але й цим разом смілива і рішуча жінка взяла 
верх над хоробрим королем...”[18, с. 295-302]. Як бачимо, 
ініціатором і головним організатором збройного опору ко
ролівській волі була рішуча, смілива, енергійна і дуже во
йовнича жінка-шляхтянка, яка одноосібно керувала як ма
єтковими справами так і підрозділами найманого війська. 
В 1893 році в збірнику “Sylwetki і szkice historyczne і 
literackie” Й. Роллє опублікував ще два оповідання про вій
ськову активність жінок-шляхтянок на українському при
кордонні -  “Матрона польська" та “Жінки під час турець
кої облоги міста”. В цих творах автор відтворив повсякден
ність войовничих жінок та сценарії їх участі у діях регу
лярних військових формувань. Й. Роллє розповів про муж
ність дружини коменданта фортеці Войцеха Гуменицько- 
го та інших жінок під час оборони м. Кам'янця від нападу 
османського війська 1672року [22].

Таким чином стає очевидним, що крізь призму сюжетів 
про долі реально існуючих в історії жінок-шляхтянок Анни 
Борзобогатої Красенської, княгині Феофіли Хмелецької, 
княгині Марії Курбської, княгині Софії Ружинської та інших 
Й. Роллє, в загальних рисах зумів відтворити повсякден
ність войовничих жінок Волині та окремі сценарії їх учас
ті у збройних наїздах на “двори” та “держави” шляхтичів- 
сусідів. Більше того, історик зумів, (використавши при цьо
му белетристичну форму викладу) виокремити й доволі 
широке коло проблем пов'язаних із вмінням/невмінням 
жінки-шляхтянки вибудовувати, в умовах воєнного ста
ну, особливу модель поведінки і стосунків із своїм най
ближчим оточенням, -  чоловіком, членами родини, слу
жилими боярами, очільниками військових загонів, коро
лівськими посадовцями та судовими виконавцями. Зброя, 
військо і груба сила, за влучним спостереженням Йоси
па Роллє, стали для переважної більшості шляхетних жі
нок східних кресів Речі Посполитої втіленням сили, вла
ди і значимості. Вони не лише давали впевненість в собі, 
а й диктували певний стиль поведінки, створювали іллю- 
зію власної значимості. Запекла боротьба за виживання 
(війни та безперервні збройні локальні конфлікти) сфор
мувала в межах цієї території особливий тип жіночої осо
бистості та особливий тип жіночої психології, яку мож
на назвати психологією “жінки-воюючої”, або психологі
єю “жінки-войовниці”. В розумінні причин появи на укра
їнських землях такого типу жіночої особистості та (дово
лі розповсюдженої в ранньомодерному українському со
ціумі) психології “жінки-войовниці” Й.Й. Роллє випередив 
сучасні тендерні студії та студії з історії жінок України, які 
“часто грішать кон'юнктурністю та мавпуванням західних 
зразків, що повністю випадають з кола традицій українців” 
[23, с. 14].
Розгляд феміноорієнтованої науково-творчої спадщини Й. 
Роллє з позицій сучасної історіографічної критики, з ура
хуванням складових епоха-автор-текст-контекст, дозво
ляють сформувати нові уявлення про контексти присут
ності “жіночого” в культурному просторі Волині XVI—XVII 
ст. та простежити еволюцію історичних поглядів історика 
на досвід участі шляхетних жінок в організації приватних 
військових загонів (наймане військо) та збройних нападів
-  “наїздів” на маєтки сусідів-шляхтичів.
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