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О. І. Купрін. Суламіфь
Потім наблизилися до трону Соломонова три брати, що судилися про
спадщину. Батько їх перед смертю сказав їм: «Щоб ви не сварилися при розподілі, я сам поділю вас справедливо. Коли я помру, йдіть за пагорб, що
в середині гаю за домом, і розрийте його. Там знайдете ви ящик з трьома
відділеннями: знайте, що верхнє – для старшого, середнє – для середнього,
нижнє – для меншого з братів». І коли після його смерті вони пішли і зробили, як він заповідав, то знайшли, що верхнє відділення було наповнене
догори золотими монетами, тоді як у середньому лежали лише прості кістки,
а в нижньому шматки дерева. І ось виникла між меншими братами заздрість
до старшого і ворожнеча, і життя їх стало під кінець таким нестерпним, що
вирішили вони звернутися до царя за порадою та судом. Навіть і тут, стоячи
перед троном, не утрималися вони від взаємних докорів та образ. Цар похитав головою, вислухав їх і сказав:
– Залиште сварки; важкий камінь, вагомий і пісок, але гнів дурня важчий
за їх обох. Батько ваш був, очевидно, мудра і справедлива людина, і свою
волю він висловив у своєму заповіті так само ясно, начебто це сталося за
сотні свідків. Невже одразу не здогадалися ви, нещасні крикуни, що старшому братові він залишив усі гроші, середньому – всю худобу та всіх рабів,
а молодшому – дім та ріллю. Ідіть же з миром і не ворогуйте більше.
І троє братів – недавні вороги – з лицями, що просіяли, вклонилися
цареві в ноги і вийшли з судилища пліч-о-пліч.
І ще вирішив цар іншу справу про спадщину, розпочату три дні тому.
Один чоловік, помираючи, сказав, що він залишає все своє майно найдостойнішому з двох його синів. Але оскільки жоден із них не погоджувався
визнати себе гіршим, то й звернулися вони до царя.
Соломон запитав їх, хто вони у своїх справах, і, почувши відповідь, що
вони обоє мисливці-лучники, сказав:
– Повертайтеся додому. Я накажу поставити біля дерева труп вашого
батька. Подивимося спочатку, хто з вас влучно потрапить йому стрілою
в груди, а потім вирішимо вашу справу.
Тепер обидва брати повернулися назад у супроводі людини, посланої
царем із ними для нагляду. Його й розпитував Соломон про змагання.
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– Я виконав усе, що ти наказав, царю, – сказав цей чоловік. – Я поставив
труп старого біля дерева і дав кожному з братів їхні луки та стріли. Старший
стріляв першим. На відстані ста двадцяти ліктів він потрапив якраз у те
місце, де б’ється у живої людини серце.
– Чудовий постріл, – сказав Соломон. – А молодший?
– Молодший… Пробач мені, царю, я не міг наполягти, щоб твій наказ
був виконаний точно… Молодший натягнув тятиву і поклав уже на неї стрілу, але раптом опустив лук до ніг, повернувся і сказав, заплакавши: «Ні, я не
можу зробити цього… Не стрілятиму в труп мого батька».
– То хай йому належить і маєток його батька, – вирішив цар. – Він виявився найгіднішим сином. Старший же, якщо хоче, може вступити до моїх
охоронців. Мені потрібні такі сильні й жадібні люди, з влучною рукою, вір
ним поглядом і з серцем, що обросло шерстю.

Шановні читачі!
Я розпочала нашу книгу з цитати О. І. Купріна, який наводить історії
з суддівства спадкових спорів мудрого Соломона. Як у ті давні часи, так
і дотепер такі спори є не просто складними з точки зору права, а й важкими
з позицій моралі – тяжба між родичами виявляє не найкращі властивості
людей.
Ми у своїй колективній праці обходимо увагою цей аспект, але в житті
він постійно супроводжує спадкові спори. Хоча і без того книга вдалася
неординарною завдяки авторському стилю викладання проблем. Майже
кожен автор у тому чи іншому ступені творчості підійшов до написання
своїх параграфів. Я спочатку противилася цьому, щоб додержатися жанру
монографічної праці, але потім відпустила віжки і вирішила надати всім
повну свободу. Тому ця книга є доволі своєрідною монографією, яка являє
собою не лише наукове осмислення проблематики спадкового права, не лише
креативні ідеї, не лише аналітику судових спорів, а й творчий блиск думки
науковців на межі з творінням літераторів та художників.
Я певна, що з подібним жанром український читач ще не стикався. Але
саме в цьому цінність наших видань – щоб було пізнавально і цікаво, корисно і захоплююче. Тому я відкинула свої сумніви і дозволила всім авторам
творити свою тематику в канві спадкового права, як вони це відчувають. Як
на мене, вийшло неординарно і водночас ґрунтовно.
Наші автори, як і в інших виданнях нашого видавництва, – найвідоміші
в Україні правники, які не просто знаються в спадковій тематиці, а є видатними вченими. Зроблено й узагальнення судової практики, що постійно
очікують наші читачі ‒ практикуючі юристи.
Усе це в цілому робить цю книгу привабливою як для науковців, так і для
практиків. Сподіваюсь, що вона буде оцінена правничою спільнотою, адже
ми працювали для вас.
Проф. І. Спасибо-Фатєєва
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