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науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ
Анотація. Одним із найважливіших чинників, що впливає на біологічний розвиток людини, є здоров’я, яке залежить від харчування. В статті аналізуються види актової документації земських та ґродських судів як джерела масового характеру, що містять інформацію
про продукти харчування ранньомодерного населення Волині.
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Аннотация. Одним из важнейших факторов, влияющих на биологическое развитие человека, является здоровье, которое зависит от питания. В статье анализируются виды
актовой документации земских и гродских судов как источники массового характера, содержащие информацию о продуктах питания раннемодерного населения Волыни.
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Історики підкреслюють: існує багато
чинників, що впливають як на окрему
особу, так і на суспільство в цілому. Серед них важливе місце мають природне
оточення та умови повсякденного життя [5, с. 165; 6, с. 69]. На соматичне та
психічне здоров’я людей особливо впливає харчування. Тому для з’ясування та
зрозуміння певних поведінкових стереотипів будь-якого соціуму необхідно брати до уваги харчування, яке було
важливим регулятором господарського і
суспільного розвитку.
Історіографія харчового раціону
українського населення ранньомодерної доби, зокрема й Волині, практично
відсутня. Проблеми народного харчування розглядаються в етнографічних
працях ХІХ – початку ХХ століття. Про
це докладно пишуть: Лідія Артюх [1;
2], Таїсія Гонтар [7], Володимир Смоляр [9]. Однак їхні праці стосуються пізнішого часу, проте доволі часто ситуація
XVIІІ – ХІХ ст. переноситься на значно
ранішу добу. Тому для з’ясування цієї
проблеми важливо вивчати документальні матеріали ранньомодерної доби,
які є в розпорядженні сучасних українських дослідників. Так, Ірина Ворончук у
праці «Володіння князів Острозьких на
Східній Волині» на прикладі інвентаря
поділу маєтків між дочками князя Олександра Острозького (складений 1620 р.)
наводить інформацію щодо статків як
власників фільварків, так і простих селян [4].
Потрібно зазначити, що проблеми
харчування на великому джерельному
матеріалі добре розроблені в польській
історіографії. Маємо на увазі праці Богдана Барановського, Р. Керсновського,
Анджея Вичанського, Збігнєва Куховича, Марії Дембінської та ін. Зокрема,
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Анджей Вичанскі у праці «Studia nad
konsumpcją żywności w Polscew XVI i
pierwszej połowie XVII w.» робить висновки щодо продуктів споживання на
підставі шляхетських інвентарів та міщанських фільварків [17]. Збіґнєв Кухович у праці «Człowiek polskiego baroku»
розглядає питання з погляду раціону і
калорійності харчування селян, міщан
та шляхти [19]. Марія Дембінська характеризує польську кухню, посилаючись
на документи королівського двору XІV –
XV ст. [18].
Інформація щодо харчування волинського населення кінця XVI – початку
XVII ст. міститься в документах актових книг ґродських та земських судів.
Значний масив цих документів не опубліковано. Однак певна частина зібрана в документальному збірнику «Українське повсякдення ранньомодерної
доби: збірник документів. Вип. І: Волинь
XVI ст.» [10].
За змістом про повсякденне життя
можемо поставити на перше місце судові скарги (протестації). Наприклад, досить змістовний перелік продуктів харчування міститься у протестації 1595 р.
волинського возного Єремії Радочинського до луцького ґродського уряду на
королівського ротмістра Гуляльницького та його жовнірів, які протиправно
вибрали стацію з маєтків дружини підляського воєводи князя Януша Заславського, княгині Олександри Романівни
Сангушків із міста Голятин та приналежних до нього сіл, з реєстром постраждалих підданих та переліком майна. Так,
разом у зазначених в документі 56 мешканців міста Голятин було пограбовано: сто сімдесят дев’ять хлібів; півтори
чверті1 пшеничного борошна; чотири з
1

Чверть (чвертка) – одиниця виміру сипких тіл.
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половиною чверті і одну мацу2 ячменю;
двадцять одну чверть, п’ять мац і одну
коробку вівса; сто одинадцять снопів і
п’ять кіп3 жита; один кіш, одну мірку4 та
одну коробку гороху; півчверті гречки;
півмаци й півчверті пшениці; один кіш,
сито, миса й за 2 гроші круп; дві баранячі шкури; одного вепра; одне порося; дві
живі свині; чотири барани; двоє курчат;
сто вісімдесят трьох курей; чотири копи
і п’ятсот шістдесят дві штуки яєць; три
ковбаси; одне сало, півполтя5 солонини;
дванадцять сирів; свинячого м’яса два за
4 гроші, два за 8 грошей, одне за 7 грошей; простого м’яса – тринадцять з половиною полтів, одне за 7 грошей, одне
за 4 гроші, одне за 5 грошей, одне за 0,5
гроша, одне за 30 грошей, одне за 2 гроші, одне за 1 золотий і десять по півчверті; дві грядки часнику; пива за півтора
осмака6 й за 3 гроші; у війта було взято:
три хліба, барило оцту, п’ятнадцять снопів жита й пива за 20 грошей. В 15 селян
с. Голятин взято: двадцять три хліба;
чверть пшениці; півкопи жита; дві чверті і півмаци ячменю; тринадцять чвертей
і одна маца вівса; одна чверть і чотири
з половиною мірки гороху; мірка круп;
одну вівцю; шістнадцять курей; один
сир; тридцять ковбас; дві солонини за
грошей 5, одну за грошей 2, одну за грошей 3; горщик масла; свинячого м’яса –
за грошей 6; простого м’яса за грошей 3 і
півтора полтя; у корчмаря випито горілки і пива за 4 золотих. У селі Новостав
21 селянин втратив: півмаци й півчверті
пшениці; півтори маци й півтори чверті
ячменю; вісімнадцять хлібів; дві чверті
Маца – міра об’єму сипких тіл.
Копа – лічильна одиниця в 60 предметів.
4
Мірка – одиниця виміру солоду.
5
Полть – бічна сторона м’ясної туші.
6
Осмак – народна назва польського гроша.
2
3
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жита; одну мірку і без мірки круп; дві з
половиною мірки та одну чверть гороху;
півтори мірки круп; дві маци та півтори
чверті вівса; чверть гречки; півтора сала;
одного каплуна; сорок курей; триста
п’ятнадцять яєць та чотири з половиною
полті м’яса, а ще чотири м’яса за 2 гроші,
чотири за 4 гроші й один за 3 гроші. А в
с. Звиняча в 33 підданих взято: сімнадцять хлібів, дев’ять мац і чотирнадцять
з половиною чвертей вівса; півчверті
жита; ячменю півтори чверті; круп одну
чверть; гороху півтори чверті; пшениці одну чверть та півмаци; дванадцять
пар голубів; два горщики масла; півтори
копи та дев’яносто штук яєць; курей – вісімдесят і одну; дванадцять з половиною
солонин; а також одну забиту кормну
свиню. Таким чином, можемо говорити
про значний продуктовий достаток стану підданих.
Іноді невеликий за обсягом документ може стати цінним джерелом для
з’ясування раціону харчування. Зокрема,
протестація 1609 р. війта міста Деражня Богдана Омеляновича, записана до
ґродських книг писарем Миколою Скибневським, містить важливу інформацію
про гриби і рибу: «… рыбы боковых
сYхих за золотыи, грибовъ двºстº, за
которыº грошºи шºстьнадцат …» [16,
арк. 95–96 зв.]. Скарга золочівського
купця Якуба на городоцького урядника
Києво-Печерського монастиря 1579 р.
також розповідає про рибу: «купил Tсми
был шTсть бочок рыб солоных, щукъ уво
урядника городTцкого», «а далTи аж до
самого дъна уво всих бочках – лTд а якиT
рыбTлицы, вымTтъки малыT, щупачки
были» [8, c. 174–175]. Цікавий перелік
продуктів та прянощів, які мав у своєму
господарстві попович Стефан Шолуха
Дорогостейський, містить його скарга
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до підляського воєводи князя Януша Заславського про пограбування в 1591 р.
Серед пограбованих у нього харчових
припасів були масло, овечі сири, прості
сири, багато в’яленої риби: «масла aасок7
тридцать, каждаz по полтораста золотых
полских; малдрыков jвъчих копъ сорок, каждаz копа по золотомY полскомY
и грошTи jсми; сыров копъ тридцать,
кождаz копа по двY золотых полских;
рыбъ вzлых, лососTи, TсTтров, коропии, щук, Yгорычов, лTщовъ и инших
рыбъ посполитых за шTстдTсzт золотых
полских; солонины полтTи двадцать, по
золотых полтора полских; сал дTсzть за
золотых два полских» [10, c. 509–512]. А
з напоїв він називає десять бочок сиченого меду, десять бочок пива, прісний
несичений мед «в розмаитом начиню»,
крім того, солод, чотири бочки оцту, а
також два фунти8 шафрану, десять фунтів перцю, півкаменя9 кмину, півкаменя
рису, півкаменя імбиру, квіти мускату та
ще «иншого корTнz нTмало за золотых
полских тридцат» [6, с. 68–69; 10, c. 509–
512]. Скарга від 25 липня 1585 р. Лукаша та Івана Поповичів з міста Межирич,
підданих троцького воєводи князя Стефана Корибута Збаразького, до володимирського ґродського уряду подає перелік не лише пограбованої домашньої
худоби, а й продуктів харчування, які,
очевидно, вироблялися в домашньому
господарстві, з оцінкою їхньої вартості:
«коров три доиных, которыT коштовали
по двT копT грошTи литовских; zловицъ
три, которыT коштовали по повтори
копы грошTи литовських; масла дTжка
и конов, которыT стоzло осмъдTсzт
грошTи литовських; // сыров двT копT,
Фаска – дерев’яна масничка.
Фунт – одиниця ваги, близько 400 грамів.
9
Камінь – одиниця ваги, близько 16 кілограмів.
7
8
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которыT стоzли по грошу литовскому;
вTпров сTмъ кормныхъ, которыT коштовали по пzтдTсzтъ грошTи литовскихъ;
мzса полтTв два, которыT коштовали по
золотому; сал три, которыT коштовали
по шTстнадцат грошTи литовских» [10,
с. 402–404].
Скарга панів Гавсовичів-Шостаковських на пана Куберського від 1664 р.
містить інформацію про такі зернові
культури, як гречка, жито, овес: «гречки
мац дві, жита маца одна, овса мац півтори способом злодійським на вози наклали й до домів своїх відпровадили» [3,
с. 54–56]. Скарга брацлавського підкоморія князя Стефана Святополка Четвертинського на шляхтянку Загоровську
від 1660 р. також говорить про гречку,
яку висівали «яко то въ суседстве межы
поддаными звыкло бывать, на засевокъ
гречкою поля, … и, тое поле зоравши,
мацъ двема гречкою засеялъ и водлугъ
часу часть скосилъ, а часть ешче нескошеная зоставала»; і, на жаль, «тую гречку
ее милость, хоць была ешче нев’язаная,
толко же се была добре зродила», яку наказано було вибити та витоптати; тут також йдеться про жито, що знаходилося в
гумні10 [3, с. 20–22]. Про зернові припаси
гороху та ячменю є відомості у протестації 1663 р. володимирського земського
судді Яна Загоровського на орендаря Петра Васильківського. В ній зазначається,
що у священика села Цевелічі забрано
«в засівку по чверті гороху й ячменю
також по чверті три» [8, с. 40–44]. А в
протестації 1665 р. Христини Сенютиної на Миколу Якубовського міститься
інформація про запаси жита та ярини,
які селяни мали виплатити орендарю за
один день: «і яко іх є повинність – жита
10
Гумно – господарське приміщення для зберігання збіжжя.
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копа на день … і ярини півтори копи» [8,
с. 79–82].
Ряд скарг подають відомості про
фрукти. Зокрема, скарга луцьких митників на острозького купця Івана Плескача про регулярне уникнення сплати
митних поборів на луцькій митниці
при перевезенні товарів через кордони Волині повідомляє нам про сливи:
«на другомъ возT знашли бочку слив
вгорскихъ» [8, c. 110–112]. Подібна скарга у Лукаша Ольшанського на братів
Андрія та Олександра Закревських від
14 березня 1664 р. містить інформацію
про фруктові дерева, що росли в саду і
давали врожай: яблуні, груші, сливи і
вишні [3, c. 61–62]. А в 1614 р. луцький
ксьондз Свято-Троїцького костелу Павло Волуцький разом із львівською підкомориною Богданою Семашківною Каменєцькою, котра була власницею села
Садове, скаржилися на Петра Душу Подорецького за те, що він вирубав та вивіз
«розного дºрºва рожаиного zко zблини,
грYши, чºрºшни …» [15, арк. 377–378].
Про груші розповідає скарга Федора
та Степана Дрозденських на Гнівоша
Дрозденського, що той пограбував їхній
спільний сад [11, арк. 298 зв.–299 зв.].
Документи не дають повного переліку
овочів та фруктів, що росли на городах і
в садах, однак скарга Фалелія Бережецького до кременецького ґродського уряду
на Олександра Овадовського, котрий зіпсував посіяну городину в селі Жолобки,
дає можливість реконструювати тогочасний город: «РокY тTпTрTшнTго тисTча
пzтсот дTвTтдTсzт сTмого, мсца маz
шостого днz, Y волторок, помTнTныи
пан Jвадовскии, зобравшисz з многими слYгами и поддаными своими, нашодши моцно кгвалтом на власныи
jгород мои, которого z jт чотырох
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лTт спокоинT дTржал и Yживал, дTржачи
имTнT Жолобки заставою jт пна
Миколаu Боговитина в сYмT пнзTи
пTвнои, плот розобравши, на пожиток
свои jбTрнYлъ, zринY, котораz была на
том jгородT посTzна: цибYлю, росадY,
постырнак, моркво, рипY, jгорки (!) и
мак, котораzYжT и сходила, попсовал
и внивTч jбTрнYл и тот jгород, Y мTнT
моцно кгвалтом jтнzвши, мTнT спокоиного дTржанz и Yживанz выбил» [10,
с. 582–584]. Скарга володимирського війта Михайла Дубницького на брацлавського каштеляна Василя Загоровського
від 21 січня 1577 р. подає перелік статків,
серед яких є свиняче м’ясо, сало, масла
горщиків шість, сирів п’ять кіп, а також «в пивницы дTсzт кадTи11 капусты,
двT бочки росолу чирвоного, цыбули
вTнковь сто и инших рTчTи и статков
домовых» [10, c. 237–239]. Отже, такі
види документів актових книг, як судові
скарги, містять значний перелік важливої інформації щодо харчування населення Волині ранньомодерного періоду.
Важливими видами документів інформаційного характеру є інвентарні
записи. Зокрема, інвентар с. Плужне,
списаний ревізорами 1620 р., перераховує домашню живність, яка відгодовувалась у фільварковому господарстві
для домашнього споживання: корови
дійні, яловиці, бички, телята, воли, молоді вівці, вівці дійні, барани, ягнята,
кози дійні, козлята, свині, вепри, кабани, поросята, насідки старі, півні, молоді качки [4, с. 140]. Інвентар маєтку
Конюх, складений на прохання Ґабріеля
Прусиновського в 1582 р., називає таких
домашніх тварин, як: сімнадцять волів,
з них три кормних, двадцять чотири
корови, п’ятнадцять озимків, двадцять
11

Кадь – міра об’єму.
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чотири посполиті свині, п’ять кормних
вепрів, тридцять гусей, чотири каплуни12, вісімнадцять курей [10, с. 364 –
368]. В інвентарі фільварку в с. Коломля
1620 р., крім корів, волів, яловиць, биків,
телят, перераховуються прості свині, молоді поросята, старі кокоші13, молодий
приплід, молоді каплуни, старі гуси, старі качки, молоді індички [4, с. 151–152].
Ще одну групу судових документів становлять різноманітні свідчення
(«сознанє», «визнанє», «jповºданьº»,
«рTлzциu», «визнаныи лист») возних –
судових виконавців, які мали за своїми
функціональними обов’язками засвідчувати на місці різні злочини, у тому
числі пограбування під час нападів на
маєтки або різні непередбачувані випадки. Наприклад, 31 жовтня 1596 р.
волинський возний у своєму «сознанº»
засвідчив, що піддані Маґдалени Скуміновни Іванової Кірдеєвої Мильської в
с. Кустин «…, Yпросивши в мTнTYсушити
солод свои, на свою потрTбY роблTныи,
Y jзници14, котораz была в гумнTY клуни, и за позволTнTмъ, дTи, моим там на
тои jзници тот солод свои сами сушили,
тTды за нTjпатръностю своTю запалили зажгли jзницY, jт котороT jзници
зараз всz клунz инzласz горѣти днz
шостогонадцат jктTбра в полуднT
року тTпTр идYчого, тисTча пzтсот
дTвzтдTсzт шостого. Там жT при тои
клуни погорѣло в гумнѣ пашнѣ, напрод
жита Y двох стиртахь копъ сто и дTсzт,
jвса стыртъ пzть, а шостыи стогъ, в
которыхь было копъ полчTтвTртаста,
zчмTню копъ шTстдTсzтъ, zрици копъ
шTстдTсzт, горохY стерта jдна, грTчки
Каплун – кастрований півень.
Кокоші – кури.
14
Озниця, бровар – господарче приміщення з виробництва пива.
12
13
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коп пTтдTсzт и чотыри. А в тои жT
клуни згорѣло пшTници копъ дTсzть,
солодY пшTничного маца jдна, кадии
вTликих для сыпанz збожz двT, кадии зась мTншихъ шTстъ, цTбровъ три,
вѣдTр три, коробокъ jсмак двT, прzдива
нTтTртого лTжачого вzзокъ сTмдTсzт.
В том жT гумнT хлѣвъ, сTнник згорѣлъ
и сѣна в нTм возов пzтдTсzтъ, корито
новоT сосновоT, котороT купилTм, дTи,
был для мочTнz солодов за золотыи
полскии» [10, с. 574]. Отже, цей документ, крім інформації про зернове господарство, свідчить про виробництво
пива в домашніх умовах. У визнанні
луцького возного Яцка Гуляльницького
1582 р. є відомості про розведення голубів: «в гумнT … голубников два» [10,
c. 371–373]. А свідчення луцького возного Станіслава Коломийського 1585 р.
перед луцьким ґродським урядом подає
реєстр пограбованого майна, серед якого дев’ять відер прісного меду, два сала
за півкопи грошей, м’яса полтів три, що
коштували по півкопи грошей, сімдесят
курей, з яких: сорок курок, тридцять каплунів, сорок гусей, тридцятеро качок,
пасіка, в якій було п’ятдесят вуликів з
бджолами, а також гумно, в котрому було
пшениці п’ятдесят кіп, жита півтораста
кіп, вівса сто кіп, вепрів кормних три,
свиней великих десятеро, підсвинків
десятеро [10, c. 405–406]. В 1590 р. Адам
Новоселицький звернувся до луцького
ґродського уряду на Станіслава Держановського, жовніра роти варшавського
каштеляна Яна Ренчайського, про пограбування його Шельвівського маєтку
в с. Гуляльники, де господар перераховує та подає грошову вартість пограбованих харчових припасів та домашньої
живності: «В тои жº коморº взzли …
коноплºного сºмºнz повтори мацы, и
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льнzного сºмºни мацY», «гусºи з собою
живих побрали двадцатºро и троº, качок
двадцатºро и троº, пав сºмºро // з собою
взzли, каплуновъ тридцат сºмъ, кYров и
кYрицъ шºстдºсzтъ двº, жита, в стартах
складºного, котороº стоzло в запустº,
копъ сто сºмдºсzтъ и полтрºти копы.
Там жº в запустº взzли сºна возовъ тринадцать, жита сYхого Y пºкарни взzли
двº мацы, муки иръжаноº взzли тамъ
жº в пºкарни двº мацы» [10, с. 442–444].
«СознанT» локачинського урядника Богуша Зайця Луковського від 1578 р. до
володимирського ґродського уряду про
наїзд жовнірів роти польського гетьмана
Зборовського на місто Локачі та зізнан
ня возного Дем’яна Мокренського про
огляд поранених міщан та їхні збитки повідомляють не тільки про живність, яку
пограбували, наприклад, гусей п’ятеро, а
й про білий хліб, який був узятий у міщанина Харка. Тут же маємо відомості
й про мед. Так, міщанин Томило Свитич розповідав, що у нього, крім одягу,
пограбовано «полтора горшъка мTдY», а
орендар Давид свідчив: «в нTго выпили
бочку мTду» [10, с. 295–297]. Визнання
1570 р. Яроша Жука перед володимирським замковим урядом про повернення Івана Сенюти з турецького полону
до маєтку Хмілів розповідає про запаси,
що знаходилися в коморі: «А в тои жT
коморT горшокъ масла дѣжка Yгорков
солоных, коробка крохмалю; а на горѣ,
на тои жT коморT, полъ мzса, пол сала,
боднz маку трzсTного, чTрTшTн боднz15
нTполнаz, jбарTников (!) дTсTт» [10,
с. 153–155]. Зізнання кременецького
возного Войтеха Кобиленського перед
кременецьким земським урядом про передання спадкової частини подружжю
Кеві Билчинському та Мар’ї Андріївні
15

Бодня – селянська скриня.
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Андрузькій дає відомості про щеплені
фруктові дерева: «И jсталосu дTрTва на
част пану Былчинскому и малжонцT ºго
чTрTшTн вTликихъ шTст а малых нTмало,
счTплTных zблунTи и груш добрых
двадцат и шTст, а jсобливT за граблTю
(!) в лузѣ пасTчищT и на томъ пасTчищY
zблунTи // счTплTных три з овоцTмъ
поступил имъ» [10, с. 302–303]. Часто
фрукти називалися овочами, а овочі –
фруктами. Яскравим прикладом цього
є визнаний лист Ганни, дружини Кості
Гуляльницького, та її зятя Василя Лецковича на половину садиби і городу в селі
Гуляльники: «… з огородом, з дTрTвом
jвощовым Yсzким …» [10, с. 615–617].
Зізнання луцького возного Матиса
Славо
ґурського перед луцьким ґродським урядом 1578 р. засвідчує старанність у вирощуванні городніх культур
та їх різноманіття: «Длz чого, дTи, мнѣѣ
боронитT огорода, которого z, покопавши, насTzл jгородных рTчTи, а то дTи,
мTновитT: цыбули град шTст, моркви
град чотири, пTтрYшки града, чорнушки
града, постырнаку град пzт, чTбъръцY
града, капусты град двадцат, jгурковъ
плTсо, свTклы град три, на чом, дTи, собº
шкодYю пzт копъ и грошTи шTсть?» [10,
с. 275–276].
Перелік збіжжя подає нам зізнання
возного Ждана Чирського перед володимирським ґродським урядом про скаргу
володимирського Айзака Давидовича
на володимирського і берестейського
єпископа Феодосія, який відібрав передані йому в оренду млини, та пояснення
єпископа, що відмова в оренді пов’язана
з настанням голоду. Про це зазначається в документі: «Tго млст jтTц владыка
мTнT спокоиного дTржанu вTдлT jранды
своTT, которYю мнѣ Tго млст на три
лита был дал, выбил, так тTж и збожu,
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которыT были Y мълинTх, побрал и пограбил: жита мац дTсzт, пшTници мац
чотири, грTчки мац чотири, zчмTню
мац три, солодов два. То, дTи, Tго млст
всT кгвалтовнT пограбил и побрати казал» [10, с. 331].
Інформацію про продукти харчування можна зустріти також у судових
постановах – декретах. Наприклад,
декрет луцького земського суду 1599 р.
у справі міщанина Щасного Жолудя з
Галшкою Бережецькою, яка порушила угоду щодо сплати за проживання
у нього її сина під час його навчання у
луцькій школі, містить відомості про
харчові запаси: «муки ржаноº пzть мац,
пшTничноº маца, крупъ грºчаных маца,
горохY маца, круп zчъмzнных полмацы,
масла горщокъ, солонины полот» [10,
с. 625–626]. А розгляд кременецьким
судом скарги волинського воєводи
Олександра Острозького на Барбару
Збаражку, внаслідок чого вони уклали
мирову угоду в 1595 р., затверджену судовим декретом, дає таку інформацію:
«… котловъ горTлчаных три, пивныи
jдTнъ, конTи дванадцать, воловъ дTсTт,
коровъ дванадцать, молодиковъ чотыри,
zловиц пzт, jзимъковъ jсмъ, jвTц
двадцатTро сTмTро, свинTи тридцать,
пасTки за копъ дванадцать, ставокъ за
коп дванадцать» [10, с. 540–542]. Із судового декрету володимирського земського суду 1614 р. у справі між дружиною
Михайла Марковського Євою з Доброніжа, яка скаржилася на Яна Павловича,
довідуємося про те, що на шляхетських
городах вирощувався мак: «под самым
двором jгороды дворныT, жºрдzми
jгорожºныT, порозмºталъ, жºрдºв штуки посºкълºс, макъ покосил, а дрYгии
потопъталºс…» [15, арк. 313–314]. Ще
один декрет володимирського земського
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суду 1612 р., в якому Маґдалена Пузовська разом з синами позиває Станіслава
Волського за наїзд, містить інформацію про оркіш та вирощування ганусу: «jколо того jгорода плот порYбал,
попсовал и в том jгородº zчъмин
jркишъ, жито zроT и грzды ганышºм
и иншими zринами jгородными
розными засºzниT вытравил, потоптал,
попсовал …» [13, арк. 10 зв.–11 зв.]. Декрет 1612 р. між Шиманом Вербським
та братами Русалськими й Мартином
Андрузьким доповнює інформацію
про зернові культури: «… на власныT
jгороды дворныT поводовы засTzныT
zриною, TчмTнTмъ, горохомъ, лномъ,
коноплями jныT вытопътали …» [12,
арк. 537 зв.–539 зв.].
Доволі часто інформація зустрічається в заповітах – тестаментах. Так, тестамент Костянтина Спраського 1599 р.
містить перелік живності, що була у заповідача: «… быдла рогатого с тºлzты
всºго поголовъz тридцºтºро и двоº;
jвºц старых и молодых, такжº и кузь (!)
и всzкоº дробины сто и дTвºтъдTсzтъ,
а свинºи тридцатºро и двоº», «быдла
вTликого и малого дºсºтºро, jвºц и коз
двадцатºро» [10, с. 627 – 628]. Тестамент
Раймундуса Каркасона, особистого лікаря київського воєводи князя Василя-
Костянтина Острозького, складений
1586 р., містить інформацію про живність, яку він заповідав своїй дружині:
«волы робочиT и нTробочиT, коровы,
jвцы, козы, свини» [10, c. 409 – 411].
Інколи інформацію про продукти харчування чи домашню живність
можемо зустріти й в інших видах документів. Наприклад, виграш справи
у суді – зиск від 1613 р. в справі Жиґмунта й Барбари Іріковічів щодо нападу на них Олександра Ходкевича, Адама
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Сангушка та Матея Лєшнєвського розповідає про продукти як рослинного,
так і тваринного походження: «… жита
копъ дванадцºтсот, пшºници коп триста двадцºт и пzт, zчмºню копъ сто и
шºстдºсzт, jвса копъ тисºчу и пzтсот,
татарки копъ шºстсот, проса копъ
сºмдºсzт, горохY стыртъ чотыры, сна (!)
стогов дºсºт, солодовъ готовых роблºных
чотырнадцºт, в кождомъ по мац три,
zчмºню готового мацъ двадцºт и шºст
мºры горYховскоº, пшºници мац чотыры,
крYпъ татарчаных мац jсмънадцºт,
zгол16 мац чотыры, маку мац три, мYки
готовоº мац тридцºт мºры горYховскоº,
солонины полтºи jсмънадцºт, сал
шºст, прzдив лнzных и конопных
клYбовъ сто, конопºл и лну стогов два,
насºнz лнzного мац шºст, масла aасок
двадцºт, сира копъ двадцºт, коровъ
доиных пzтнадцºт, zловых двадцºтºро
и пzтºро, волов тридцºт и два, стада
шºстºронадцºтºро, роботных конTи
чºтвºро, jвºц доиных сто и шºстдºсzт,
свинии стодвадцºт, вºпровъ кормных
дºсºтъ, гусºи jсмъдºсzт, кур двºстº,
павов чотырнадцºт, котºл броварныи
вºликии новыи, куплºныи за золотых сорок, жита розданого мºжи хлопы в новоº
мац триста мºры гороховскоº, пнзºи
мºжи хлопы даных на новоº на пшºницY
золотых триста,…, горѣлки квартъ
пzтсотъ по грошии, три вºпровъ во
млынº, два кормныхъ, … бочокъ пивных
jсмънадцºт и иншиº всѣ начинz zко
броварныº, такъ и дворныº до господарства налºжачиº. А въ aолварку Камºню
жита копъ пzтсот и шºстдºсzт, татарки
копъ пzтсот, jвса копъ сто и тридцºт,
гороху стог, zрого жита стог, проса
копъ шºстдºсzт, пшºници стог, лну копъ
сто, конопºл копъ jсмъдºсzт, коров
16

Ягла (пол. jagła) – просо, каша з проса.
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их власных jсмъ, приплодковъ рогатого за тот прошлыи рокъ двадцºтºро,
хмºлю мац двº тисºчи и чотырыста,…,
сºна пултораста стогов, горохY молочого мац пzт, жита мац дванадцºтъ, гаковниц шºст, пташих рYчниц шºст, …,
лысов дºсºт, скора мºдвºжаz, жYравлºи
два» [14, арк. 141 зв.–145]. А реєстр речей («рººстръ для Yписаньz до книгъ»),
поданий володимирським і берестейським єпископом, архімандритом Києво-Печерського монастиря Мелентієм Хребтовичем Богуринським у
1587 р., подає такий перелік живності
та продуктів: «коровъ с тºлuтми jсмъ,
чотыри jзимки, jвºцъ з бараны двадцат чотыри …; кадь мºдY прºсного,
маца пшºницы, чотыри кваръты вина
зºмского, два aYнты пºръцY, чотири
aYнты jливы, воскY грYда вºликаu, … кур
шºстъдºсuт, кYр волоских пzтнадцат,
каплунов двадцат, гусºи сорок, Yтичу
двадцат пuт, сарна» [10, с. 422 – 423].
Аналізуючи документи актових книг
ґродських та земських судів – скарги, або
протестації, інвентарні записи, свідчення, декрети, тестаменти, зиск та реєстр,
отримуємо багато відомостей про зернове господарство селян, міщан та шляхти.
Перше місце у зерновому господарстві
населення належить житу, вівсу, пшениці, ячменю, просу, гороху, гречці, яку
часто називали татаркою. Вирощували
також мак, льон, коноплі. На підставі
актових документів маємо інформацію
про відгодівлю свійських тварин: волів,
корів, баранів, овець, кіз, свиней різного виду, декількох видів курей, гусей,
індиків, качок, що становили основу для
виробництва продуктів харчування ранньомодерного населення Волині. Шляхетське, міщанське, а також і селянське
населення мало в своїх господарствах та,
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очевидно, й у раціоні харчування м’ясні
та молочні продукти: ковбасу, солонину,
сало, сир, масло. Поширеним продуктом була риба, яка становила предмет
торгівлі. Компонентами раціону харчування ранньомодерного населення були
овочі та фрукти. Найпоширенішими у
вирощуванні були яблука, груші, вишні,
черешні, сливи, які постачалися з інших
країн; із овочів – часник, цибуля, морква, капуста, пастернак, ріпа, огірки, петрушка та ін.
Таким чином, основні види актової
документації ґродських та земських судів
мають важливу інформацію про повсякденне харчування ранньомодерних волинян, завдяки якій можемо з’ясувати важливі аспекти соціальної історії, зокрема
щоденного життя тогочасного населення. Маємо можливість поповнювати наш
запас знань для всебічного й ґрунтовного
висвітлення повсякдення людей ранньомодерної доби, тим більше що представлений матеріал стосується різних соціальних верств української людності на
території Волині ХVІ – ХVІІ ст.
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N. Palamarchuk
Sources on the History of Nutrition of the Early Modern Age Volhynia Population
Abstract
Nutrition was and remains an integral part of the everyday life history. A number of documents
of record books of the terrestrial (zemsky) and borough (land) courts of the early modern period
give an opportunity to highlight some issues of social history, which until now remain unknown. The
article analyzes the main types of record documents that are good mass sources containing important
information about the food products of Volhynia inhabitans of the 16th and 17th centuries. Complaints,
protests, testimony, stories (narration), communiques, decrees, and testaments provide information not
only about the crop farming of Volhynians in the 16th and 17th centuries but also testify to the diverse
cattle breeding practiced by wealthy masters. Among the most common crops used for producing flour
and cereals were: rye, wheat, barley, millet, peas, buckwheat, which was often called the tartar. They
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also cultivated poppy, flax, and hemp for both technical and food purposes. Based on the analysis of the
documents, we have information on raising such live stock: oxen, cows, sheep, goats, pigs of different
breeds, several breeds of chickens, geese, turkeys, ducks, which formed the basis for food production in
Volhynia region. The documents also contain information on poppy, vegetables, and fruits, which makes
it possible to determine farming preferences of the early modern period. The assortment of such food
products as sausage, salt-cured beef, salo, cheese, eggs, honey, mushrooms, diverse breeds of fish stored
by both privileged and ordinary people testifies to the food security of both strata. This is confirmed by
sources, which prove that the products of Volhynia inhabitants were quite frequently supplied to the
internal and external markets of the state.

Історики підкреслюють: існує багато чинників, що впливають як на окрему особу, так і на суспільство в цілому.
Серед них важливе місце мають природне оточення та умови повсякденного життя [5, с. 165; 6, с. 69]. На соматичне
та психічне здоров’я людей особливо впливає харчування.
Тому для з’ясування та зрозуміння певних поведінкових
стереотипів будь-якого соціуму необхідно брати до уваги
харчування, яке було важливим регулятором господарського і суспільного розвитку.
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