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дБ ПЕРСПЕКТЫВАХ ЖАНЧЫН У ПОЗНЕСЯРЭДНЯВЕЧНЫМ ГОРАДЗЕ

Горад у сярэднiя вякi - з'ява велъмi унiкальная. Здае�ща, гаращкан ть�х ча
соу можна параунацъ з эмiгрантамi у нашы днi. Болъшасць з ix ламап.а усе сувязi
з мiнулым, са звыю1ым светам (у дадзеным вьmадку - з вёскай) i ттерабiрап.ася у
невядомы асяродак, агароджаны мурамi, са сваiм рьпмам жъщця, законамi, ла
дам. Удзелъная вага карэнных гаращкан у агулънай колькасцi населънiцтва гара
доу бьmа невялiкай. Асноуная маса - гэта чужакi з наваколъных вёсак, гандляры,
клiрыкi, нецэхавыя рамеснiкi. Амалъ ycix, пеjJалiчаных вьппэй, можна аднесцi да
rрупы, звязанай з працяглым прафесiйным навучаннем, а rэта значъщь, што
сем'i янъr заводзiлi вельмi ттозна, калi увогуле заводзiлi. Гэты факт адбiуся на
такiх сацыялъньrх з'явах, як масавыя згвалтаваннi кабет, росквiт прастытуцыi, а
таксама на з'яуленнi mарьmары. Для· жан%ш жьщь у rрамадстве халасцякоу,
якое адqувала востры дэфiцыт кабет (а менавiта гэткiм грамадствам i быу сярэд
нявечны горад) бьшо велъмi небяспечна. Але цi камnенсавалася гэта хоцъ ней
кiмi перспектьmамi? Нягледзячы на мерка.ванне некаторых даследчы.кау, якiя
сцвярджаюць, mто статус жанчьшы у позняе сярэднявечча быу даволi _высокi,
думаецца, адзiная магчымая рэалiзацъ�я для жанчыны у тагачасным грамадстве
бьmа яе рэалiзацыя як жонкi i мацi, гаспадынi у сям'i. Канешне, бьшi i неты.по
выя сiтуацъri, калi вясковыя пастушкi з багатым уяуленнем i цвёрдай верай у
сваю богавыбранасцъ выратоувалi цэлыя дзяржавы i каранавалi дафiнау,' але гэ
тыя вьmадкi з разраду тых вhlI<JПОчэнняу, якiя толькi пацвярджаюцъ правiла. Для
абсаmотнай болъшасцi жанчьш ix кар'ера - гэта ix шлюб. На якую ж партыю
можна бьшо разлiчвацъ у горадзе? Шлюбы у бюргерскiм, патрыцъIЯНскiм ася
родку заключалiся, як i у феадалъным, хутчэй як саюз двух набiтых грашыма ма
галеяк. Таму простай дзяучыне, не абцяжаранай вялiкiм ттасагам, можна бьшо
разлiчваць толькi на саюз з пажылым бяздзетным цэхавым майстром алъбо куп
цом, якi аудавеу, i якому, як кажуцъ, бес трапiу у рэбро. Нягледз.lIЧЫ. на рознiцу
ва узросце, а можа дзякуючы ёй, такi iШПОб можна назваць шчаслiвым: пасля
хуткай смерцi мужа жонка атрымлiвала у спадчыну усю яго маёмасцъ i яго спра
ву. Маладая яшчэ жанчына магла цi наняцъ майстра для працы (ён не лiчыуся
сябрам цэху), цi выйсцi замуж у дpyri раз, ап.е зараз ужо па уласным жаданнi, бе
ручы ва увагу свае nачуццi. Гэты прыклад можна назвацъ амаль iдэалъным для
кабет, але у рэальным жыццi нямногiм так шанцавала. Аб такiм рэдкiм вьmадку
можна прачытаць у панараме ангелъскага жъщця XIV стагоддзя «Кентэрбе
рыйскiх апавяданнях» Чосэра. Адна з ягоных гераiняу -- батская ткачъ�ха - вый
шла замуж у першы раз у 12 гадоу, а ттотым перажыла пяць мужоу, ттрычым
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rюmн.i быу маладзейшы за яе на 20 гадоу студэнт. Вось, як Алiсан - батс1<ая
11t11ч.ыха - адзьmае�ща аб сваiх партыях:: «Всю правду о мужьях своих открою:/
11роших бьmо три, а скверных двое./ Хорошие все были старпки и богачи» [1]. У
,,Кантэрберыйскiх апавяданнях» ёсцъ яшчэ цiкавыя сюжэты аб жо1ЩЫ старога
пца, якая падманвае яго з манахам (апавяданне шкiпера), i аб жонцы цесляра,
�кой больш да спадобы малады студэнт Нiкалас (апавяданне млынара). Болъш
111анцау было выйсцi замуж за падмайстра, якi у вьшадку няхуткага з'яулення
�1мu.ей (дзецi для яго азначалi галечу) мог да 40 гадоу скончыць навучанне i
lff)aйcцi iспыт на звание майстра. А да гэтага шчаслiвага моманту усту�шення У
ц· х ттрьrходзiлася тулiцца па маленькiх пакойчыках, якiя зрэдку атаплiвалiся
� lмку, rmацiць за гэта шалёныя грошы i выбiраць памiж абедам i вячэрай, бо
11АЗ1юлiцъ сабе i тое i другое бьmо немагчыма. Гэта, безумоуна., самы сумлеmrы
11рыянт, але i, як гэrа. часта здараецца у жыццi, адначасова самы цяжкi. Гаму
льмi шмат маладь�х дзяучат выбiралi нешта прамежкавае памiж першым i
11J)yriм - яны жылi у дамах заможш,�х бюргерау, служылi пакаёукамi, часам, для
р JUU<.Caцыi выконвалi запавет, якi iм пакiнуу Франсуа Вiён: «Затем служанкам и
nакеям я завещаю: пировать,/ господской снеди не жалея! Фазанов, уток - всё
с жрать,/ напиться так, чтобы не встать, к утру еще опохмелиться/ и на хозяй1асую кровать с mобезным другом завалиться» [2]. Шчыра кажучы, так весела
11абавiцъ час у адсутнасцъ гаспадароу даводзiлася не усiм i вельмi зрэдку. Ac
•1·a11riя дзяучаты пасля рабочага дня, увечары, хадзiлi у шынкi, дзе ix частавалi
1i1юм, дзе яны маглi патанчыцъ, паразмауляць, падурэцъ з мiлым сябруком. А
11мсной, летам i на пачатку восенi усе на.ваколъныя лясы былi поуныя закаханымi
rrapaмi. Такiх дзяучат нi у якiм разе нельга назвацъ прастытуткамi; бо нават, калi
1ны i атрымлiвалi нейкiя падарункi за свае ласкi i знакi yвari, гэта быу усяго
r'Олькi адпачынак ад працы, а не сталы занятак.
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