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ПРО ДЕЯКІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНСТИТУЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
ОЛЕГ БАКЛАН (Київ, Україна) ⃰

Деякі правові традиції громадського контролю у слов’янської громаді
були закріплені ще в такому відомому нормативно-правовому акті, як «Руська
Правда». Сьогодні, за рівнем людського розвитку Україна перебуває нижче
середнього рівня Європи та Центральної Азії й цей показник за 10 років не
покращився. У світовому рейтингу економічної свободи Україна також посідає
лише 131 місце1. Ці показники хоча і побічно, але переконливо свідчать про
існування проблеми в сфері публічного управління країни, зокрема щодо
розвитку та функціонування як державного так і громадського контролю
тощо.
Нині, як і всі роки незалежності, проблема розвитку та функціонування
інституції контролю в сфері публічного управління активно обговорюється в
професійних і наукових колах на пострадянському просторі такими вченими
як: В. Авер’янов, О. Андрійко, І. Арістова, В. Афанасьєв, Г. Беккер, З.
Бербешкіна, В. Горшенєв, І. Дрейслер, Н. Журавльов, Я. Здір, М. Єропкін, Ю.
Козлов, О. Лунєв, Н. Нагібіна, T. Парсон, Ф. Распоркін, С. Студенікін, М.
Студенікіна, І. Шахов, О. Шоріна, О. Якуба тощо. Серед фахівців, які
досліджували окремі різноманітні правові аспекти саме громадського
контролю можна назвати таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як: Л.
Акопов, Р. Арутюнян, Т. Богомолова, С. Братель, А. Буханевич, А. Гончаров, С.
Денисюк, С. Зубарєв, С. Кондратьєв, С. Кушнір, М. Липчанська, Л. Наливайко,
Т. Наливайко, В. Пащенко, Г. Пришляк, І. Сквірський, В. Федоров, С. Шестак та
інші. Разом з тим, в Україні практично так і не сформовані, не забезпечені,
навіть належним чином не задекларовані дієві теоретичні та практичні основи
Індекс людського розвитку в Україні за останні 10 років не покращився. – Режим
електронного доступу: https://mind.ua/news/20215947-indeks-lyudskogo-rozvitku-vukrayini-za-ostanni-10-rokiv-ne-pokrashchivsya (дата звернення 27.01.2021)
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функціонування контролю як необхідної суспільної та державної інституції;
постановочний розгляд окреслених питань і складає мету даного дослідження.
Нині еволюція наукової і громадської думки приводить деяких вчених до
висновку, що право вже потрібно розглядати як здобуток людини, атрибут
суспільства. Виражене ззовні у законодавстві право служить для виведення
загального «усталеного правила співжиття», що утворює законність, при
цьому, як і громадська, суспільна дисципліна спирається, передусім, на
громадський вплив. Справедливе ствердження, що саме громадський вплив є
гарантією суспільної дисципліни, а вже потім такою гарантією є державний
примус2.
З часів набуття незалежності, вищим керівництвом нашої країни
задекларовані програми переходу до демократизації суспільно-політичного
життя за західноєвропейським зразком. Очевидно, що цей перехід відбувається
за надзвичайно специфічних умов, що істотно відрізняються від умов
становлення демократії в країнах Західної Європи. Ситуація в Україні
складається певним чином парадоксальна – можливість суспільних та
економічних перетворень залежить від інституціалізованої демократії, умови для
якої ці перетворення самі мають створювати. При цьому пересічний громадянин
майже переконаний у «продажності ЗМІ», «корумпованості чиновників»,
«засиллі бандитів на всіх поверхах влади» й «відторгненні від неї людей
порядних і справедливих»3.
Як небезпідставно вважають деякі дослідники політичної культури й
ідеології 4 , основною проблемою у взаємовідносинах громадської думки та
впливових у країні політичних структур є «відкритість» каналів, покликаних
об’єктивно передавати запитання громадськості до політичних структур,
роблячи це, в першу чергу чесно, не викривляючи і не підміняючи їх
вузькогруповими запитаннями.
Іншими словами: в якій мірі суспільний інтерес репрезентований у
Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному
управлінні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: 12.00.07
«Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право». Х., 2003. С.
12.
3 Андрущенко В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної
самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть:
досвід соціально-філософського аналізу. К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2005. С. 449-450.
4 Легеза Я. О. Особливості взаємодії громадської думки та влади в Україні: дис. … канд.
політ. наук. К., 2008. С. 137.
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діяльності органів публічної адміністрації та поважних у країні політичних
структур, наскільки об’єктивно засоби масової інформації висвітлюють настрої
та очікування більшості громадян, наскільки чесними та прозорами є вибори
у країні, з яким ступенем адекватності влада реагує на ті чи інші актуальні події
та процеси? Так, наприклад, Державний бюджет України на 2020 рік
передбачав 0,9 млрд грн субвенції на оновлення автопарку «швидких допомог»
у регіонах. Тут зауважимо, що громадський контроль за освоєнням цих коштів
відбувається з використанням різноманітних форм, заходів та засобів, але не
завжди є дієвим та ефективним5.
У випадку неадекватної і нечесної репрезентації того чи іншого
суспільного явища, неминуче порушується зв’язок між владою і
громадянським суспільством, що призводить до помітних політичноекономічних проблем та негараздів. Закордонний досвід також підказує, що
«електронну демократію необхідно розуміти як динамічний процес, і,
відповідно, необхідно постійно вдосконалювати зв’язок між керуючим і
керованим (тобто між органами публічної влади і громадянами)» 6.
У цьому сенсі, варто погодитися з доречним припущенням: наявні у
вітчизняному суспільстві політично-економічні проблеми, наслідками яких є
політично-економічні кризи, здебільшого пов’язані з недосконалістю або
відсутністю діалогу між представниками громадської думки і органами
публічної адміністрації. Таким чином, відсутність або недосконалість
адекватних чесних механізмів репрезентації інтересів громадян у
взаємостосунках із владою є причиною погіршення економічно-політичного
становища в країні7.
Загальновизнано: в Україні посилення соціальної активності громадян у
реалізації особистісних інтересів нерідко відбувається паралельно з
різноманітними порушеннями як правових, так і політичних, економічних,
моральних, етичних та інших соціальних норм співіснування тощо. Цей
комплекс проблем є причиною, яка, разом із тотальною корупцією, тінізацією
економіки, правовим нігілізмом, низьким життєвим рівнем, наявністю
невизначеної (або наявністю нечесної) соціальної стратегії розвитку
Лахтіонов І. Швидкі для боротьби з COVID-19 21.01.2021: електронне видання. Режим
електронного доступу: https://dozorro.org/blog/shvidki-dlya-borotbi-z-covid-19 (дата
звернення 27.01.2021).
6 Миронюк Р. Громадський контроль за діяльністю поліції. Дніпро, 2020. С. 49-67.
7 Легеза Я. О. Особливості взаємодії громадської думки та влади в Україні: дис. … канд.
політ. наук. К., 2008. С.137.
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суспільних відносин, гальмує утвердження в нашій країні правової держави та
громадянського суспільства. Це визнається представниками влади,
громадськими діячами, громадянами тощо.
Ринкова економіка, що виникла в нашій країні в 90-ті роки ХХ ст. та
практично продовжує формуватися донині, є вітчизняним «капіталізмом»,
насадженим окремими державно-реформаторськими силами, які періодично
змінювали одна одну. Але вірно і те, що легітимність цього процесу залежить
від ступеня довіри населення (окремих його верств) до політичних сил, що
знаходяться при владі, тобто реалістична за умови отримання владою від
населення демократичного мандату на проведення реформ та взяття на себе
відповідальності перед населенням за результати проведених перетворень у
різних сферах суспільного життя.
Як відомо, громадський контроль в будь-якій сфері суспільного життя
виникає за умови появи в суспільстві (в окремих верствах населення)
громадської думки. У той же час, громадська думка – це своєрідна підстава
здійснення контрольної діяльності, це один із основних атрибутів
цивілізованого суспільства, формування якого відбувається під впливом як
правосвідомості громадян, так і поведінки влади. Беззаперечно, що кожен суб’єкт
суспільства має право генерувати і висловлювати власні думки та повинен
прислуховуватися до думок інших суб’єктів. Такий процес інформаційного обміну, під
впливом соціально-економічних, політичних та інших чинників, формує громадську
думку.
У цьому сенсі, згадуючи декларовані сучасні положення щодо державноприватного партнерства, слід визнати дещо застарілими деякі положення
вчення про суспільно-економічну формацію і роль класової боротьби в
суспільному розвитку К. Маркса, який доводив об’єктивність і позитивну
функціональність соціальних конфліктів, стверджуючи, що: «...Окремі
індивіди утворюють клас лише тому, що їм доводиться вести загальну боротьбу
проти якого-небудь іншого класу, в інших відносинах вони самі вороже
протистоять один одному як конкуренти» 8. Якщо повністю приймати згадану
тезу К. Маркса, то можна прийти до висновку, що сучасній громадськості для
відстоювання власних інтересів слід вести боротьбу проти об’єднаного класу
чиновників та сучасних олігархів (часто в одній особі). Історичний досвід
спростовує цей шлях на користь еволюційного розвитку будь-яких суспільних
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Сочинения: в 30 т. 2-е изд. М. : Политиздат,
1955. Т. 3. С. 54.
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відносин.
У цьому сенсі видаються вдалими погляди Г.-В.-Ф. Гегеля, який зазначав:
«Формальна суб’єктивна свобода, яка полягає в тому, що одиничні особи як
такі мають і висловлюють свою власну думку, думку про загальні справи, і
подають поради щодо них, виявляється в тому узагальненні, яке називається
громадською думкою» 9 . Досліджуючи феномен громадської думки, Г.-В.-Ф. Гегель
виокремлював такі її структурні складові: умови існування громадської думки, об’єкт
або зміст та носій громадської думки, характер думки, що виступає як громадська,
співвідношення «загальної» та «особливої» думок, поєднання та протилежність
істини й брехні у громадській думці 10 . Врахування зазначених елементів
актуальне і щодо формування сучасної громадської думки у різних сферах та
галузях суспільного життя.
Також слід погодитися з наступним: певною загрозою щодо формування
справедливої громадської думки є те, що недостовірно (мало або погано) інформовані
громадяни стають заручниками інформаційних потоків повідомлень, при опитуванні
вони демонструють значний ступінь необізнаності, низьку узгодженість і
несуперечність думок, низьку стійкість до інформаційного впливу 11.
Справедливо стверджувати, що громадська думка – це індикатор як
соціально-політичних настроїв всіх громадян держави, так і окремих верств
суспільства – споживачів, підприємців тощо. Вона характеризує громадськополітичний стан у країні; досягнення та недоліки щодо здійснення державної
влади; наявність невирішених проблем, що існують у різних сферах та галузях
суспільного життя, а також відношення громадян щодо вирішення цих
проблем. Саме висловлена громадська думка є показником соціальних настроїв
населення та його окремих верств, тому передусім на неї і має реагувати державна
влада. Іншими словами – значення громадської думки як передумови
громадського контролю у державному управлінні (також і регулюванні)
надзвичайно важливе.
Питаннями вивчення та врахування громадської думки мають займатися
всі органи державної влади, передусім органи виконавчої влади, особливо в
галузі інформації, що є архіважливою демократичною умовою при ухваленні
стратегічних та щоденних рішень у державному управлінні.
Гегель Г.-В.-Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 352.
Гегель Г.-В.-Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 98.
11 Цаллер Д. Происхождение и природа общественного мнения. Пер. А. А. Петрова.
М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004. 559 с.
9
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Основною умовою вираження громадської думки є рівноправність та
свобода людини й громадянина. Громадська думка може бути оприлюднена
шляхом висловлення, опублікування, визначення методом опитування,
голосування, проведення референдуму тощо.
В цьому сенсі постає актуальне питання захисту громадської думки від
замовчування, викривлення та інших маніпуляцій. Функції захисту
громадської думки повинна виконувати як держава, забезпечуючи нагляд за
вивченням та врахуванням громадської думки під впливом інформаційних
технологій, так і громадські організації (спілки підприємців, споживачів тощо)
– шляхом спостереження за діями влади.
Нині інформаційне суспільство висуває власні вимоги до органів
державної влади та місцевого самоврядування. Слід підтримати нехай і
декларативну позицію влади щодо зміни варіантів функціонування: від
адміністративно-командного, коли роль громадськості була мінімізована, до
демократичного варіанту, коли роль громадськості є найбільшою за всю
історію існування людства 12 . Причому саме такий варіант є цікавішим
економічно, бо створює більше можливостей для розвитку країни. Демократія
– це достатньо непростий, а скоріше навіть найскладніший державно-правовий режим
з усіх, що існують у світі. Тому, в контексті даного дослідження, також доречно
підтримати позицію про те, що політичний режим можна визначати
демократичним, якщо відносини між громадянами та державою виражені широкими,
рівноправними, захищеними та взаємозобов’язуючими процедурами обговорення 13 .
Якщо цей висновок усвідомлює влада, – це буде корисно для всіх сфер
суспільного життя.
На думку вітчизняного дослідника механізмів державного регулювання
інформаційних потоків О. П. Попроцького, до числа найзагальніших функцій
демократії, можна віднести такі: організаційно-політичну, регулятивно-

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики. Постанова Кабінета Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996.
Законодавство України: офіційний веб-сайт. Режим електронного доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text
(дата
звернення
27.01.2021)
13 Наукова редакційна рада «Анналів юридичної історії» повністю підтримує дане
твердження автора та заохочує читачів і потенційних авторів до розгортання
дискусії з приводу природи демократичних політичних режимів! Прим. Гол. ред.
В. М. Мельника.
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компромісну, суспільно-стимулюючу, установчу, контрольну, охоронну 14 .
Використовуючи аналіз та формальну логіку, інформаційні потоки
підконтрольні державній владі О. П. Попроцький умовно розділяє на
споріднені типи, а саме: організаційні, регулятивні, стимулюючі, установчі,
контрольні, охоронні. В контексті даного дослідження можна також
підтримати думку вченого-дослідника щодо класифікації основних принципів
державного регулювання інформаційних потоків, згідно з якою виділяються
наступні принципи:
1) створення державною владою умов для реалізації конституційного
права громадян держави вільно отримувати й використовувати інформацію;
2) забезпечення державою вільного формування інформаційного
суспільства та громадської думки;
3) забезпечення державою зворотного зв’язку з громадськістю;
4) забезпечення державою захисту громадян у випадках неправомірного
використання інформаційних потоків сторонніми суб’єктами інформаційних
відносин15.
У переважній більшості країн цивілізованого світу існують закони, що
регламентують діяльність друкованих та електронних засобів масової
інформації та їх права звертатися із запитами до органів державної влади з
метою отримання тієї чи іншої інформації. У другій половині 90-х років
минулого сторіччя в Україні також були здійснені спроби врегулювати
діяльність ЗМІ. Зокрема, в 1997 р. була прийнята низка законів: «Про
національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».
Одним із напрямів діяльності та одною з основних функцій ЗМІ є
висвітлення громадської думки та пропонування шляхів розв’язання
соціальних суперечностей. На думку О. Г. Данільяна, до організаційноуправлінських джерел соціальних суперечностей належать недоліки, пов’язані
з організацією виробництва, навчання, служби тощо 16 . До соціальнопсихологічних джерел соціальних суперечностей і конфліктів належать такі
Попроцький О. П. Формування громадської думки: механізми державного
регулювання інформаційних потоків: дис. … канд. наук з держ. управл. К., 2009. С. 22.
15 Там само. С. 24-26.
16 Данільян О. Г. Соціальні протиріччя в посттоталітарних системах. Методологія
дослідження та розв’язання. Х. : Харків. військ. ун-т, 1998. С. 107.
16
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феномени, як розбіжність, невідповідність між потребами, інтересами
соціальних суб’єктів17.
У цьому ж контексті, дослідниками-філософами у розвитку
суперечностей виокремлюються такі етапи: 1) гармонія; 2) дисгармонія;
3) конфлікт18. У цьому сенсі можна зазначити, що одним із головних завдань
громадського контролю є повідомлення про наявність незадоволення
громадськості тим чи іншим становищем та попередження про це влади
задовго до виникнення конфлікту інтересів.
Підсумовуючи зазначимо, що нині рівень побудови сучасного
інформаційного суспільства в Україні порівняно зі світовими тенденціями є
явно недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям нашої країни,
оскільки, незважаючи на прийняття низки вищезгаданих та деяких інших
законів, відсутнє єднання зусиль суспільства, державного та приватного
секторів економіки з метою раціонального та ефективного використання
ресурсів інформаційної галузі. Про останнє свідчать дані, зазначені на початку
статті, а саме: за рівнем людського розвитку наша країна перебуває нижче
середнього рівня Європи та Центральної Азії й цей показник за 10 років не
покращився; у світовому рейтингу економічної свободи Україна також пасе
задніх, посідаючи лише 131 місце. На жаль, це становище не може бути
виправлене такими незграбними у правовому відношенні діями, які відбулися
2 лютого цього року, коли президент України Володимир Зеленський
підписав указ, яким ввів у дію некоректно прийняте рішення Ради
національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного
депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, а також
восьми юридичних осіб (телеканали «112 Україна», NewsOne, Zik і регіональні
мовники каналу «112 Україна») 19. Не заглиблюючись у змістовну царину (не
аналізуючи політичну доцільність та звичайну справедливість даної події),
спираючись лише на чинне законодавство20, варто констатувати, що в Україні
Там само. С. 103.
Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. Учебник. М.: Проспект, 1999. С. 485.
19 «112 Україна», News One, Zik відреагували на санкції: офіційний веб-сайт. Режим
електронного доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kanaly-medvedchuka
sanktsii/31082897.html (дата звернення: 04.02.2021).
20 Про санкції. Закон України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII. Законодавство
України: офіційний веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164418#Text (дата звернення: 04.02.2021);
Про Раду національної безпеки і оборони
України. Закон України від 5 березня 1998 року № 183/98-ВР. Законодавство України
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залишається велика проблема у взаємовідносинах вітчизняної громадської
думки та впливових у країні владно-політичних структур у напрямі
регламентації діяльності засобів масової інформації.
Отже, варто ще раз виказати та підкреслити думку 21, що як суспільству в
особі різноманітних громадських структур так і зацікавленим державним
органам, варто завжди мати на увазі: у різних сферах та галузях суспільного
життя присутній складний конгломерат інтересів, бажань, цінностей, протиріч
думок та оцінок різноманітних суб’єктів, упорядкування та погодження яких є
прерогативою як органів публічного управління, так і громадськості. За таких
умов здійснення контролю, пов’язаного з накопиченням, обміном,
комунікацією та іншим використанням інформації, також повинно бути
спільним завданням та функцією як компетентних органів публічного
управління, так і громадськості. Вирішення проблем інформаційної безпеки
має здійснюватися шляхом створення повнофункціональної інформаційної
інфраструктури; підвищення рівня координації діяльності державних органів
щодо виявлення, оцінки та прогнозування загроз інформаційній безпеці;
вдосконалення
нормативно-правової
бази
інформаційної
безпеки,
розгортання та розвитку Національної системи конфіденційного зв’язку,
виваженої та коректної юридичної практики.
Dr. habil. Oleg Baklan (Kyiv, Ukraine)
Some conditions of development and functioning of the institution of public control
in Ukraine
Today, in terms of human development, Ukraine is below the average level of Europe
and Central Asia and this indicator has not improved in 10 years, in the world ranking of
economic freedom, Ukraine also ranks only 131st. These indicators, although indirect, but
convincingly indicate the existence of a problem in the field of public administration of the
country, in particular regarding the development and functioning of both state and public
control and so on. Some legal traditions of public control in the Slavic community were
enshrined in such a well-known legal act as “Russian Truth”. Based on the analysis of
individual opinions of researchers of legal traditions of public control, the article examines
some conditions for the development and functioning of public control in Ukraine.
:
офіційний
веб-сайт.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 04.02.2021).
21 Баклан О. В. Місце громадської думки у системі громадського контролю: деякі
питання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Право як
регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика». К, 2016.
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Currently, the level of building a modern information society in Ukraine compared to global
trends is clearly insufficient and does not meet the potential and capabilities of our country,
because, despite the adoption of a number of the above and some other laws, there is no
unity of society, public and private sectors and efficient use of information industry
resources. We have made our own generalizations regarding the ways and directions of
improving the mechanism for exercising public control in the field of public administration.
Let us emphasize once again the opinion that both society, represented by various public
structures and interested state bodies should always keep in mind that in various spheres
and spheres of public life there is a complex conglomeration of interests, desires, values,
contradictions of opinions and assessments. Various entities, the organization and approval
of which is the prerogative of both public administration and the public. Under such
conditions, the control of the accumulation, exchange, communication and other use of
information should also be a common task and function of both the competent public
authorities and the public. The solution of information security problems should be carried
out by creating a full-fledged information infrastructure; increasing the level of coordination
of the activities of state bodies in identifying, assessing and forecasting threats to
information security; improving the regulatory framework for information security,
deployment and development of the National system of confidential communication,
balanced and correct legal practice, etc.
Key words: public opinion, public control, law, public administration, operating
conditions.
Профессор Олег Баклан (Киев, Украина)
О некоторых условиях развития и функционирования института
общественного контроля в Украине
Сегодня, по уровню человеческого развития Украина находится ниже среднего
уровня Европы и Центральной Азии и этот показатель не улучшился за 10 лет, в
мировом рейтинге экономической свободы Украина также занимает только 131 место.
Эти показатели, хотя и косвенные, но убедительно указывают на наличие проблемы
в сфере государственного управления страной, в частности относительно развития и
функционирования как государственного, так и общественного контроля.
Некоторые правовые традиции общественного контроля в славянской общине были
закреплены в таком известном правовом акте, как «Русская правда». На основе
анализа некоторых мнений исследователей правовых традиций общественного
контроля, в статье рассматриваются отдельные условия развития и
функционирования института общественного контроля в Украине. В настоящее
время уровень построения современного информационного общества в Украине по
сравнению с мировыми тенденциями явно недостаточен и не соответствует
потенциалу и возможностям нашей страны, поскольку, несмотря на принятие ряда
вышеперечисленных и некоторых других законов, отсутствует единство общества,
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государственного и частного секторов и эффективное использование ресурсов
информационной индустрии. Мы сделали собственные обобщения относительно
путей и направлений совершенствования механизма осуществления общественного
контроля в сфере государственного управления. Подчеркнем еще раз мнение, что и
общество в лице различных общественных структур, и заинтересованные
государственные органы всегда должны иметь в виду, что в различных сферах и
отраслях общественной жизни существует сложный конгломерат интересов,
желаний, ценностей, противоречий во мнениях и оценках. В таких условиях,
контроль за накоплением, обменом, передачей и другим использованием
информации также должен быть общей задачей и функцией как компетентных
государственных
органов,
так
и
общественности.
Решение
проблем
информационной безопасности должно осуществляться путем создания
полноценной информационной инфраструктуры, а также путем повышения уровня
координации деятельности государственных органов по выявлению, оценке и
прогнозированию угроз информационной безопасности; совершенствования
нормативно-правовой базы информационной безопасности, внедрения и развития
Национальной системы конфиденциальной связи, сбалансированной и правильной
юридической практики.
Ключевые слова: общественное мнение, общественный контроль, право,
публичное управление, условия функционирования.
Професор Олег Баклан (Київ, Україна)
Про деякі умови розвитку та функціонування інституції громадського
контролю в Україні
Сьогодні за рівнем людського розвитку Україна перебуває нижче середнього рівня
Європи і Центральної Азії і цей показник не покращився за 10 років, в світовому
рейтингу економічної свободи Україна також займає лише 131 місце. Ці показники,
хоча і непрямі, але переконливо вказують на наявність проблеми в сфері державного
управління країною, зокрема щодо розвитку та функціонування як державного, так і
громадського контролю. Деякі правові традиції громадського контролю в
слов’янській громаді були закріплені в такому відомому правовому акті, як «Руська
правда». На основі аналізу деяких думок дослідників правових традицій
громадського контролю в статті розглядаються окремі умови розвитку і
функціонування громадського контролю в Україні. На даний час рівень побудови
сучасного інформаційного суспільства в Україні, в порівнянні зі світовими
тенденціями явно недостатній і не відповідає потенціалу та можливостям нашої
країни, оскільки, незважаючи на прийняття ряду законів, відсутня єдність
суспільства, державного та приватного секторів і ефективне використання ресурсів
інформаційної індустрії. Ми зробили власні узагальнення щодо шляхів і напрямів
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удосконалення механізму здійснення громадського контролю в сфері державного
управління. Підкреслимо ще раз думку, що і суспільство в особі різних громадських
структур, і зацікавлені державні органи завжди повинні мати на увазі, що в різних
сферах і галузях суспільного життя існує складний конгломерат інтересів, бажань,
цінностей, протиріч у думках і оцінках. У таких умовах контроль за накопиченням,
обміном, передачею та іншим використанням інформації також повинен бути
спільним завданням і функцією як компетентних державних органів, так і
громадськості. Вирішення проблем інформаційної безпеки має здійснюватися
шляхом створення повноцінної інформаційної інфраструктури; підвищення рівня
координації діяльності державних органів щодо виявлення, оцінки і прогнозування
загроз інформаційній безпеці; вдосконалення нормативно-правової бази
інформаційної безпеки, впровадження і розвитку Національної системи
конфіденційного зв’язку, збалансованої і правильної юридичної практики.
Ключові слова: громадська думка, громадський контроль, право, публічне
управління, умови функціонування.
⃰ Баклан Олег Володимирович – доктор юридичних наук, професор, професор
кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса
Грінченка.
E-mail: olegvb8888@ukr.net
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https://doi.org/10.38129/Ann.Yur.Ist.2021.5.2.22
УДК 340.130.3+321.17(+321.011.1)
ИСТОРИЯ МИРОВОГО ПРАВОПОРЯДКА В 539-543 ГОДАХ:
ИРАНО-ВИЗАНТИЙСКИЙ АСПЕКТ
ВИКТОР МЕЛЬНИК (Киев, Украина) ⃰

«Вечный мир» 532-го года1, заключенный императорами Юстинианом (527565) и Хосровом (531-579), хотя и действовал всего семь с половиной лет (532-540
гг.), позволил Ирану упорядочить Авесту 2, а Византии создать Гражданский
кодекс 3 . Следовательно, две кодификации были звеньями одной культурноисторической цепи 4 . Авестийская кодификация Хосрова позволила ему
обратить внимание на восточные границы Эраншахра, в то время как
гражданская кодификация Юстиниана совпала с политической реконкистой
византийцами Западной части Римской империи 5 . Момент передышки в
ирано-византийском противостоянии был использован обоими императорами
настолько мощно, что повлиял на дальнейший ход всей мировой истории 6.
В 535-540 гг. Юстиниан Великий провёл первую итальянскую кампанию.
Апеннинский
полуостров
был
на
грани
полного
подчинения
централизованной власти римского императора – впервые с 476 г.7. К тому же,
Сицилия и Далмация, как важные географические составляющие Италии,
Börm Henning. Prokop und die Perser: Untersuchungen zu den römisch-sasanidischen
Kontakten in der ausgehenden Spätantike. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007. S. 299-307.
2 См. наш экскурс: Мельник В. М. Авестийские корни древнеперсидского публичного
права (вопросы международной правосубъектности в религиозном дискурсе). Juris
Europensis Scientia. Збірник наукових праць. Чернівецький факультет НУ «Одеська
юридична академія». 2020. Випуск 2. С. 3-7.
3 Победоносцев К. П. Государство и Церковь. Сост., предисл., коммент. О. А. Суржик.
М., 2011. Т. 1. С. 73.
4 Контекст: Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. М.: Издательство Сретенского
монастыря, 2010. С. 16, 22, 29, особенно – С. 57.
5 Де-юре, вся Западная часть Римской империи и без любого военного вмешательства
принадлежала официальному Константинополю.
6 Kavak Emine Bilgiç. Eternal Peace: The First Diplomatic Contact Between Justinian and
Chosroes Anushirvan. Cedrus. 2020. Volume VIII. Pp. 587-588.
7 Pragm. Sanc., 11.
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полностью покорились в самом начале войны с остготами8. Южные регионы
Италии, традиционно населенные греками и близкие по культуре к
окрестностям Константинополя, также приняли византийские отряды с
распростёртыми объятиями 9 . Для полного завершения целей итальянской
реконкисты, оставалось покорить только остготов северной Италии и
собственно Рим на Тибре, много раз переходивший из рук в руки 10.
После гибели остготского рекса Теодата (534-536), власть в свои руки взял
более талантливый рекс Витигис (536-540), чьё правление, однако, Юстиниан
сразу же признал узурпацией законных полномочий остготского королевского
дома Амалов 11 . Став королем, уже самим этим фактом, Витигис нарушал
имперское законодательство. Юстиниан его не утвердил и война
продолжалась 12 . Важно и то, что остгот Витигис начал буквально
«распродавать» итальянские земли, отдав часть Прованса и Венеции
франкским меровингским королям13. В дальнейшем, как нами указывалось14,
Юстиниан отвоюет эти потери и даже подчинит своему политикодипломатическому диктату все земли Франкии, Алеманнии, Бургундии. А
пока же, Юстиниан был очень зол и принял решение «дожать» сторонников
Витигиса, несмотря на все остготские посольства в Константинополь с
мольбами о мире15.
Узурпатор Витигис проиграл гражданскую войну императору Юстиниану
в мае 540 г., когда полководец Велизарий, тот самый, который в 527-532 гг. был
дуксом Месопотамии, овладел Равенной – главным политическим центром
Италии 16 . Однако, перед захватом Равенны и майским миром
Константинополя с остготами, формализовавшим их изгнание на север от реки
По 17 , Витигис успел отослать посольство в Эраншахр, во главе с двумя

Ещё летом 535 года.
Nov. Just., 75; 104.
10 Удальцова З. В. Италия и Византия в VI веке. М.: АН СССР, 1959. C. 282, 301.
11 Procop. BG, I.14.12-15.
12 Marc. Chron., a. 537.
13 Iord. Rom., 367.
14 Melnyk V. M. Political Byzantinism in the Legal History of Franks. Vestnik of Saint
Petersburg University. History. 2020. Vol. 65, Issue 1. Pр. 228-244.
15 Cass. Var., X. 32. 1.
16 Agn., 62.
17 Procop. BG, II.29.1-2.
23
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арианскими священниками из Лигурии 18.
Очевидно, что уже в январе-феврале 540 г., преодолев опаснейший путь,
остготские легаты (послы) прибыли в Ктесифон. Получив аудиенцию у
Хосрова Ануширвана, легаты объяснили шахиншаху следующее: Юстиниан
Великий «прямо сейчас» подчиняет себе весь Европейский континент и уже
скоро сможет располагать большими армиями остготов, вестготов, вандалов и
франков. К пользе данного манипулятивного, хотя и справедливого,
утверждения сыграли результаты североафриканской военной кампании
Велизария 533-534 гг., когда остатки вандало-аланской армии бывшего рекса
Гелимера (ставшего после капитуляции восточноримским патрицием)
ссылались «на военное поселение» в границах современных Иордании и
Сирии 19 . В частности, предполагаем, что именно эти вандало-аланы
использовались для подкрепления подразделений Велизария, когда он являлся
дуксом Месопотамии (527-532 гг.).
Итак, по словам священников-послов, Юстиниан жаждал завоевать всю
Европу, включая германцев, кельтов и антов, что делало Итальянскую войну
опасной для мирового баланса сил. По поручению Витигиса, лигурийские
ерисиархи-ариане долгое время убеждали Хосрова Ануширвана в том, что
Юстиниан, с точки зрения римского права, хоть и ведет законную войну 20 ,
однако, его политика вредна для персидских интересов. Аргументы звучали
очень обоснованно 21 . Во-первых, Юстиниан, завоевав всю Европу, в
подкрепление получит огромные полчища «варваров» и, подобно вандалоаланам Гелимера, сможет использовать их на аравийском, месопотамском,
йеменском и кавказском направлениях. Во-вторых, Юстиниан не только
подминал европейские пространства под власть своей царственной воли, но и
осуществлял беспрецедентную ортодоксализацию варварских племен 22 .
Арианская церковь воспринималась Юстинианом, в отличие от некоторых

Stein E. Histoire du Bas-Empire. Tome II, De la disparition de l’ Empire d'Occident à la
mort de Justinien (476-565), publié par Jean-Remy Palanque. Paris-Bruxelles-Amsterdam,
Desclée de Brouwer, 1949. Р. 362.
19 Мюссе Люсьен. Варварские нашествия на Европу: германский натиск. СПб:
Евразия, 2008. С. 75-76.
20 Pragm. Sanc., 11.
21 Дмитриев В. А. Борьба Римской (Византийской) империи и Сасанидского Ирана за
преобладание в Передней Азии (III-VII вв.). Псков: ПГПУ, 2008. С. 64.
22 Тезисное указание: Курбатов Г. Л. История Византии (от античности к феодализму).
М.: Высшая школа, 1984. С. 65.
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временных компромиссов на египетско-монофизитском духовном «фронте»,
однозначно
негативно
и
безусловно
анафематствовалась
Константинопольским патриархом. Ариане же, от имени рекса Витигиса,
обращались к «царю царей» Хосрову Ануширвану как к «защитнику
Христовой Веры»23. Витигис называл Хосрова «владыкой четырех сторон света»
и просил его «заступничества» в войне с «нечестивым» Юстинианом. Персия
называлась «хранителем истинной Церкви Христовой» 24 . Возможно,
остготский король даже делал туманные намеки на возможность «перехода
остготских федератов в персидское подданство». В-третьих, действуя через
верных ерисиархов, рекс Витигис подчеркнул шахиншаху Хосрову: Юстиниан
не способен вести войну на два фронта – в Европе и Азии одновременно.
Однако, по мнению Витигиса, «будет еще страшнее» для официального
Константинополя, если Юстиниану придется вести войну на трех фронтах,
включая африканский.
Король-бунтовщик обещал Хосрову Ануширвану стать его подданным и
спровоцировать восстание против Восточной Римской империи среди остатков
вандало-аланских племен Северной Африки. Остготско-арианские шпионы
предпринимали попытки спровоцировать восстание в Мавритании и
Нумидии, среди темнокожых византийцев, а также плели сеть интриг внутри
вечно недовольного и монофизитствующего Александрийского патриархата в
Египте. В этом им активно помогала де-факто альтернативная
александрийская церковь, во главе с влиятельным сонмом ересиархов, а также
большое число сторонников несторианства в Сирии 25. Не менее проблемным
для Юстиниана, но благодатным для союза Витигиса-Хосрова, становилось
восприятие византийской власти среди евреев-самаритян, равно благосклонно
относившихся и к арианам, и к монофизитам и к несторианам, а также
финансирующих
отдельные
подрывные
акции
александрийских
монофизитов.
Нарисовав такое «неприглядное» положение на религиозном панно
Общий контекст: Procop. BP, II.2.1-2; 14.11; Procop. BG, II.22.17-20.
Хосров Ануширван относился к различным формам христианства как к
инструменту обеспечения геополитического влияния Эраншахра: Заболотный Е. А.
Рецепция восточными сирийцами антиохийской традиции: монастыри vs школы.
Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2019. Вып. 61. С. 43.
25
Гарсоян Н. Г. Роль восточного духовенства в византино-сасанидских
дипломатических отношениях. Античная древность и средние века. 1973. Вып. 10. С.
101-102.
25
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Восточной Римской империи, рекс Витигис попросил шахиншаха Хосрова
Ануширвана «принять» остготов и других византийских «иноверцев
христианского толка» под личную защиту, а также напасть на Византию в
Месопотамии и Сирии26.
Хосров Ануширван вполне серьезно отнесся к просьбам Витигиса и решил
использовать свой титул «покровителя Церкви Христовой» 27 . Де-юре,
подготовка кампании в феврале-апреле 540 г. носила характер «еретического
Крестового похода» – план совместного выступления, против «ортодоксальной
христианской реконкисты» Юстиниана, всех еретиков и иноверцев Восточной
Римской империи, включая не только альтернативные христианские экклезии,
но и манихеев, иудеев, митраистов, эллинистических язычников. Шахиншах
рассматривал Малую Азию, Сирию, Кавказ, Месопотамию, Палестину и
Египет как личные владения и об этом даже написал соответствующее письмо
Юстиниану28. В то же время, монофизиты Египта и несториане Сирии тайно
высказали поддержку Хосрову, возмущенные чрезмерным повышением
налогов в связи с вандало-аланскими и остготскими войнами. Итак, шахиншах
закономерно рассчитывал на поддержку большой части византийского
населения и стремился к официальному распространению собственной власти
на Италию и Северную Африку29. Можно предположить, что именно с целью
реализации данной задачи, в начале 540 года Хосровом были инициированы
особые вставки в «Авесты», «доказывающие» «изначальное призвание иранцев
править всем видимым материальным миром» 30.
Кстати, именно сравнивая две редакции религиозно-правового памятника,
нельзя не увидеть, что во временном промежутке 540-545 гг. появляются
текстовые вставки, отличающиеся от архаичных списков «Авесты» 31 . В этих
редакционных пометках говорится уже не только о монополии на всемирную
власть, предоставленной Ормиздом персам в бесконечном процессе борьбы
Мишин Д. Е. Хосров I Ануширван (531–579), его эпоха и его жизнеописание и
поучение в истории Мискавейха. М.: Институт востоковедения РАН, 2014. С. 509-510.
27 Там же. С. 125-143, 397-464. Особенно см. – С. 446-450.
28 Практически все письма Хосрова к Юстиниану отражали намеки на «данничество»
отдельных римских провинций. Вот один из примеров: Procop. BP. I.26.2.
29 Agostini Domenico. Non-Iranian historical lands in Pahlavi literature. Bulletin of the
School of Oriental and African Studies. 2019. Vol. 82. Issue 3. Pp. 453-472.
30 Соколова В. С. Авеста. Опыт морфологической транскрипции и перевод. Отв. ред.
И.А. Смирнова. СПб.: «Наука», 2005. 544 с.
31 Мишин Д. Е. Хосров I Ануширван (531–579), его эпоха и его жизнеописание и
поучение в истории Мискавейха. М.: Институт востоковедения РАН, 2014. С. 405-406.
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против подвластных Ариману туранцев, но и о том, что все народы,
примыкающие к персам в противостоянии Ариману, сразу же становятся
частью богоизбранного сообщества («коллективного Ирана»). Так что можем
считать доказанным факт: уход персидского правительства Хосрова
Ануширвана (531-579) от традиционной авестийской этницистскошовинистической политики,
развитой до крайности
отдельными
зороастрийскими мобедами, был вызван практической надобностью –
стремлением шахиншаха к восстановлению и даже расширению границ
древней Державы Ахеменидов 32 . В условиях романизированной
эллинистической цивилизации, процветавшей тогда на Ближнем Востоке 33 ,
добиться определенных успехов Хосров мог только демонстрируя
исключительную веротерпимость, абсолютное восприятие многоэтничности
подвластного общества и официальную поликонфессиональность 34.
Посольство Витигиса (540-й год) подтолкнуло Хосрова к некоторым
изменениям в религиозной политике, в широко осуществлявшемся
переписывании ахеменидских «Авест».
Первое. Узкий этницизм «Авест» 35 сменяется признанием персидского
происхождения для всех народов и племен, даже кочевников, которые
присягнут шахиншаху Эраншахра36.
Второе. Шахиншах персов объявляется, будучи владыкой четырех сторон
света, правителем всего, что движется на земле («субстанциональным
правителем материального мира») 37.
Каждый человек в Ойкумене должен, согласно обновлённой догматике
«Авесты», поклоняться шахиншаху из династии Сасанидов – поклоняться
царю царей не просто в качестве признания его великой личной власти, но
Johandi A. Mesopotamian Influences on the Old Persian Royal Ideology and Religion:
The Example of Achaemenid Royal Inscriptions. Estonian National Defence College
Proceedings. 2012. Vol. 16. Pp. 159-179.
33 Menze V.-L. Justinian and the making of the Syrian Orthodox Church. Oxford: Oxford
University Press, 2008. 316 p.
34 Камолиддин Ш. С. К вопросу о происхождении Саманидов. Sosyal Bilimler Dergisi.
2009. Savi 22. С. 151.
35 Авдиев В. И. История Древнего Востока. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1953. C. 558-560.
36 Периханян А. Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды.
М.: Наука, 1983. С. 9-10.
37 Дорошенко А. Р. Зороастрийцы в Иране (Историко-этнографический очерк). М.:
Наука, 1982. С. 22.
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поклоняться как официальному, единственному и полностью легитимному
посреднику между Ормиздом и человечеством. Все остальные правители
провозглашались «порождением Аримана». Таким образом, разгромив
маздакитов, Хосров, желая овладеть всей Восточной Римской империей (!),
решил параллельно ограничить влияние запуганных малопонятными
реформами зороастрийских жрецов. Он не обожествил себя, но провозласил
собственную власть главенствующей над всеми жрецами-мобедами. Новая
редакция «Авесты» освятила присвоение Хосровом Ануширваном духовного
суверенитета и объявляла «царя царей» «наместником Бога на земле». Такой
«обожествляющий»
подход
должен
был
сблизить
титулатуру
восточноримских императоров и шахиншахов Эраншахра, равно как и сделать
«духовно близкими» персидского владыку и христианских жителей
Средиземноморья.
Лигурийские священники Витигиса сделали свое дело. Их далекая
персидская миссия38, несмотря на поражение остготов в Италии39, существенно
повлияла на трансформацию идейно-политических условий развития
византийского населения позднеантичного Ближнего Востока 40 . Шахиншах
Хосров форсировал спешную религиозно-идеологическую трансформацию
текста «Авесты» 41 и, не дожидаясь падения остготской Равенны, в мае 540 г.
лично возглавил месопотамский экспедиционный корпус 42.
Несмотря на длительную идеологическую подготовку общественного
мнения приграничных восточноримских провинций, интервенция началась
очень жестоко. Население сирийских городов Сура и Халеб подверглось
поголовной резне мужчин и порабощению женщин и детей43. Однако, получив
вести о захвате Равенны Велизарием и новость о командировании
прославленного дукса назад в Месопотамию, Хосров изменил тактику.
Stein E. Histoire du Bas-Empire. Tome II, De la disparition de l’ Empire d'Occident à la
mort de Justinien (476-565), publié par Jean-Remy Palanque. Paris-Bruxelles-Amsterdam,
Desclée de Brouwer, 1949. Р. 362.
39 Хизер Питер. Восстановление Римской империи. Реформаторы Церкви и
претенденты на власть. М.: Центрполиграф, 2015. С. 206.
40 Заболотный Е. А. Церковь Востока и религиозная политика императора
Юстиниана. Византийский временник. 2015. Т. 74. С. 47-60.
41 Дорошенко А. Р. Зороастрийцы в Иране (Историко-этнографический очерк). М.:
Наука, 1982. С. 22.
42 Дмитриев В. А. Борьба Римской (Византийской) империи и Сасанидского Ирана за
преобладание в Передней Азии (III-VII вв.). Псков: ПГПУ, 2008. С. 65-66.
43 Там же. С. 67.
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Города Иераполь, Сергиополь, Селевкия, Апамея, Эдесса и Дара заплатили
Хосрову громадные контрибуции, но вовсе не были осаждены. Наибольший
удар по мощи империи был нанесен в Антиохии. Сам город взят персами и
полностью сожжен. Жители сирийской столицы порабощены. Значительную их
часть, впоследствии, помиловали и расселили вблизи Ктесифона. Однако,
ущерб для престижа империи в восточных провинциях персы принесли
огромный 44 . Вероятно, захват Антиохии был осуществлен Хосровом
Ануширваном не без помощи антиохийских несториан. Тем более, что
переселение антиохийцев в Ктесифонскую провинцию Новоперсидского
царства Сасанидов сопровождалось тотальной несторианизацией тех, кто еще
оставался в ортодоксальной вере.
Вследствие захвата Антиохии (540 г.), Юстиниановому посольству
пришлось немедленно начать переговоры о мире, вынудив уставшего от
непрерывных стычек с армянскими и сирийскими ополченцами Хосрова
организованно отступить из пределов Восточной Римской империи.
Шахиншаха, напуганного очередными итальянскими успехами восточных
римлян45 и высвобождением многих западноевропейских подразделений для
участия в войне с Ираном, легаты (послы) пытались задобрить обещанием
больших выплат золота и финансированием охраны Дербентского прохода,
который, впрочем, был более необходим персам, нежели византийцам,
достаточно дружески настроенным по отношению к тюркским номадам (в
договорах, нормативно-правовых актах, церковных рескриптах и августейшем
эпистолярии «тюрок» почти всегда называли «гуннами», чуть реже – «скифами»).
Высвободив достаточно контингентов в Италии и Далмации, Юстиниан
предпочел миру отмщение персам. Армия, ведомая Велизарием, начала осаду
Нисибиса и вскоре захватила ассирийскую крепость Сисавранон. Почти все
население было уничтожено, а верные Велизарию подразделения получили
приказание мстить за уничтожение Антиохии, оставляя в персидских землях
только выжженную землю. Впрочем, Велизарию завидовали многие
военачальники (стратеги) Сирии, Месопотамии и Сирии. Они опасались
рассматривавшейся в Константинопольском императорском дворце
возможности создания единой провинции в пределах Ближнего Востока с
Курбатов Г. Л. Ранневизантийские портреты: К истории общественнополитической мысли. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991. С. 191,
253.
45 Procop. BG, III.2.15-18; Marc. Chron., a. 542.
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последующей её передачей под власть дукса (или даже «архонта») Велизария.
Если бы Велизарий, в роли Теодориха Великого как бывшего наместника
Восточной Римской империи в Западной Европе, стал наместником Византии
на Ближнем Востоке, то это позволило бы учредить мощный военный и
экономический плацдарм для завоевания всей Персии целиком. Как видим,
после отвоевания африканских и западноевропейских провинций, Юстиниан
Великий, с помощью Велизария и усиления фискального бремени, был
способен осуществить еще одну громадную «реконкисту» – восстановить
эллинистические границы владений Александра Македонского образца 330323 годов до нашей эры.
Легендарный византийский пеший путь в Индию и Китай открывался под
стенами крепости Нисибис 46 , неоднократно завоёвывавшейся римлянами,
начиная с парфянских времен, но почти всегда возвращавшейся
официальному Ктесифону по условиям мирных договоров. Здесь еще
сохранялись постройки императоров-завоевателей Траяна (98-117) и Адриана
(117-138). Часто звучала уличная латынь. Бескрайние пески вокруг Нисибиса 47
были поистине золотыми, если оценивать их по количеству пролитой римской
и персидской крови 48 . Помня о том неисчислимом множестве пограничных
конфликтов, аравийских набегов и открытых войн, обагрявших римскоперсидские взаимоотношения ещё во времена римского принципата и
парфянского Ирана, до сих пор нельзя с точностью сосчитать, какая страна
чаще контролировала Нисибис с окрестностями. Известно лишь, что и Траян, и
Адриан рассматривали не только Нисибис, но и Вавилон, и даже Ктесифон как
территории Римской империи 49 . Понятно, что император-доминус Юстиниан
(527-565), настоящий продолжатель политики императора-принцепса Траяна
(98-117), не мог остановится на достигнутом предшественниками. Формально
овладев малоизвестными Тациту и Страбону землями алеманнов, тюрингов и
саксов в Германии, став также владыкой «антов» (в пределах современной
Украины), Юстиниан, подобно Александру Македонскому, мечтал стать
Диль Ш. Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке. СПб: Типография
Альтшулера, 1908. С. 542.
47 Древний ассирийский город, ставший римским Нисибисом, теперь находится на
турецко-сирийской границе и называется «Нусайбин».
48 Chapot V. La frontière de l’Euphrate de Pompée à la conquête arabe. Paris: Albert
Fontemoign, 1907. 407 p.
49 Сергеев В. С. Дипломатия Древнего Рима. История дипломатии. Том первый. Под
редакцией В. П. Потемкина. М.: ОГИЗ, 1941. С. 76-81.
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победителем персов 50 . Впрочем, вначале необходимо было окончательно
изгнать персов с кавказских вершин, откуда они нависали над армиями
месопотамских и сирийских дуксов51. Персию надо было брать в «кавказскоаравийские клещи».
То, что армянские князьки не хотели слушаться Велизария – очень
негативно повлияло на исход кампании 52 . Многие монофизитствующие
армяне и кавказские несториане предали Юстиниана и перешли на сторону
Хосрова, помогая ему вновь овладеть грузинской Лазикой. Для исправления
этого провала, император организовал ассирийский рейд гассанидского
контингента под командованием малика Арефы. Арабы тогда разгромили
конкурентов-лахмидов, уничтожили персидскую конницу под Вавилоном и
несколько дней угрожали захватить столичный Ктесифон. Этому смелому
рейду сопутствовала жестокая осада Нисибиса, который Велизарий так и не
смог взять штурмом. Но отвлечь шахиншаха от Лазики слаженные
византийско-арабские действия сумели. Хосров Ануширван спустился с
Кавказа, отбил Нисибис у осаждавших и двинулся прямиком на земли
плодородной Вавилонии. Персы спасли Ктесифон от аравийских арабовгассанидов, но Византия выиграла стратегическое время 53. Две армии решили
отдохнуть и не вели боевых действий вплоть до начала следующего 542-го года.
Хосров Ануширван параллельно предпринял масштабное строительство
укреплений и реставрацию крепостей в Вавилонии и Ассирии, а также
восстановление древних ахеменидских валов по всему Эраншахру.
Май 542-го года снова принес Ближнему Востоку войну. В этот раз,
шахиншах ударил по Палестине и разграбил несколько важных (с
интендантской точки зрения) городов 54 . Этим ходом он «обставил»
Васильев А. А. История Византийской империи. Время до Крестовых походов (до
1081 г.). СПб: Алетейя, 1998. С. 195; Курбатов Г. Л. Ранневизантийские портреты: К
истории общественно-политической мысли. Л.: Издательство Ленинградского
университета, 1991. С. 259; Мельник В. М. Замечания о международной
правосубъектности варварских королевств Европы (V-VI века). Альманах
міжнародного права. Одеса: ВД «Гельветика», 2019. Вип. 21. С. 3-12.
51 Адонц Н. Г. Армения в эпоху Юстиниана. Ереван: Издательство Ереванского
университета, 1971. 526 с.
52 Дмитриев В. А. Борьба Римской (Византийской) империи и Сасанидского Ирана за
преобладание в Передней Азии (III-VII вв.). Псков: ПГПУ, 2008. С. 65.
53 Мишин Д. Е. Хосров I Ануширван (531–579), его эпоха и его жизнеописание и
поучение в истории Мискавейха. М.: Институт востоковедения РАН, 2014. С. 516-519.
54 Там же. С. 519-520.
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византийский корпус Велизария, ожидавшего удара в Месопотамии. Впрочем,
война постепенно перешла в эпидемию. Началась «юстинианова чума», уносившая
жизни без учета политических предпочтений, юрисдикций и суверенитетов
тех или иных стран 55 . Когда Хосров Ануширван отступил из вымирающей
Палестины, то мгновенно столкнулся с эпидемией в собственном царстве.
Юстиниан же заболел настолько сильно, что пролежал без памяти целый год и
в определенные моменты было неясно, насколько долго проживет римский
доминус 56 . Бремя власти перешло к императрице Феодоре, быстро
либерализировавшей
нейтрально-отрицательное
отношение
имперской
администрации к монофизитам Египта и несторианам Сирии. Ожидание перемен
и жуткая эпидемия в Персии заставили многих армян и сирийцев,
неоднократно предававших Юстиниана, вернуться под византийские знамена
Феодоры. Большинство офицеров азиатских провинций не желали служить
под началом дукса Велизария, постоянно плетя интриги и обвиняя его самого
в императорских амбициях. Чума только усилила взаимную неприязнь и
разобщение на зараженном всеми возможными религиозными ересями
византийском востоке 57 . Это внутреннее противостояние, формализованное
решениями Эфесского (431 г.) и Халкидонского (451 г.) Вселенских Церковных
Соборов, императрице Феодоре удавалось сдерживать только крайне
либеральной религиозной политикой и полным прощением предателейеретиков 58 . Однако, такая радикальная смена политической ориентации
Константинополя, хоть и временная, не могла не раздражать
законопослушных
граждан,
придерживавшихся
ортодоксального
христианского вероисповедания59.
Чума и политический хаос 542-543 годов были усугублены новым
восстанием остготов, еще более кровавым, во главе с избранным готскими
воинами рексом Тотилой (541-552)60. Его незаконное, с точки зрения римского
Статакопулос Дионисий. Краткая история: Византийская империя. Пер. с англ. И.
В. Никитиной. М.: КоЛибри, 2020. С. 83.
56 Кулаковский Ю. А. История Византии. Т. II. 518-602 гг. СПб.: Алетейя, 1996. С. 126.
57 Там же. С. 125-127.
58 См.: Sabo Theodore. From Monophysitism to Nestorianism: AD 431-681. Newcastle upon
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. IX+135 pp.
59 Курбатов
Г. Л. Ранневизантийские портреты: К истории общественнополитической мысли. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991. С. 211214.
60 Хизер Питер. Восстановление Римской империи. Реформаторы Церкви и
претенденты на власть. М.: Центрполиграф, 2015. С. 144.
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публичного права, избрание, без санкции и вопреки воле императора
Юстиниана, состоялось к северу от реки По в 541 году61 . Остготы, пользуясь
отстутствием воюющего на Ближнем Востоке Велизария 62 , собрали под свои
знамена не только многих примирившихся с Византией соплеменников, но и
переманили огромное количество восточноримских воинов, страдавших от
плохого отношения офицеров и от фискальных поборов со стороны новых
гражданских начальников и руководителей63.
Надо признать. Кадровая политика Византии в Италии с треском
провалилась, несмотря на всю историческую справедливость юстиниановой
реконкисты. Гражданская война вспыхнула с удесятерённой силой и привела
к отвоеванию Тотилой достаточно больших пространств на Апеннинах. Уже в
«чумном» 543 г. посольство от Тотилы вновь прибыло в Ктесифон и просило
«заступничества» Хосрова Ануширвана, уверяло его в ослаблении Восточной
Римской империи и в собственной верности «истинному христианскому
защитнику, владыке Азии». Однако, помня о преувеличенных рассказах
лигурийских послов Витигиса и, следовательно, относясь к европейским
посланцам с достаточной долей критики, Хосров, тем не менее,
руководствовался правдивыми и проверенными донесениями несторианских
и монофизитских шпионов о постепенном вымирании восточных провинций
Византии.
К примеру, в одном только Константинополе в течение 542-543 гг. умерло
свыше 60% зарегистрированных горожан 64 . Жуткие удары эпидемии по
Константинополю, Каппадокии, Киликии, Армении, Сирии и Палестине
делали ведение масштабных боевых действий в этих провинциях
невозможным. Так, в 543 г. Хосров совершил только один небольшой
грабительский поход в Азербайджан, где разгромил восстание кавказских
племен, инспирированное агитаторами Юстиниана.
Временное ослабление эпидемии бубонной чумы и масштабное
наступление остготов в Италии позволили Хосрову Ануширвану осадить

Iord. Rom., 379.
Мишин Д. Е. Хосров I Ануширван (531–579), его эпоха и его жизнеописание и
поучение в истории Мискавейха. М.: Институт востоковедения РАН, 2014. С. 519-520.
63 Удальцова З. В. Италия и Византия в VI веке. М.: АН СССР, 1959. С. 336.
64 Гениберг Т. В. Пандемии и их влияние на национальные экономические системы.
Вестник ТОГУ. 2020. №4 (59). С. 66.
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сирийскую Эдессу в 544 г.65 Однако, галопирующее распространение болезни
в персидских провинциях и новый пик заболеваемости в византийской Малой
Азии, вынудили обе стороны прийти к столь ожидаемому народными массами
дипломатическому компромиссу. В середине 544 г. посольства Хосрова и
Юстиниана подписали акт о пятилетнем перемирии, исследование норм и
последствий которого открывает новую страницу в ирано-византийских
межгосударственных отношениях – этап подготовки к «Пятидесятилетнему
миру» 562 г.
PhD in Political Sceince Viktor Melnyk
The history of world legal order in 539-543 AD: Iranian-Byzantine aspect
The article attempts to highlight the “white spot” of the Iranian-Byzantine international
legal contacts (539-543 AD). The author focused on the factor of the “barbaric” problem,
actualized by the political activity of the outstanding Eastern Roman emperor Justinian (527565). During this period, the official Constantinople was engaged in the restoration of
political control over Italy, previously controlled by the Ostrogoth tribe. The fierce
resistance of the Ostrogoths led to a bloody war. It turned out to be impossible to stop it
with the May 540 Peace Agreement. The war continued. One of the main stakeholders in
this war was the Persian “king of kings” – Khosrov I Anushirvan (531-579). Throughout his
long reign, Khosrov Anushirvan didn't abandon his attempts to subjugate the eastern
provinces of Byzantium to Iran. The active expansion of Constantinople on the western
borders of the state led to the establishment of natural diplomatic contacts between the
Ostrogoths and the official Ctesiphon. In 539, the Ostrogothic priests-ambassadors went to
Iran, asking for help and intercession of Khosrov. In 543, the new Ostrogothic rex Totila sent
his ambassadors to Ctesiphon. The diplomatic efforts of the Ostrogoths in 539 led to the
invasion of Byzantium by the Persians. Active war lasted until the turn of 544/545, when
the official Ctesiphon and Constantinople again entered into a series of legal agreements on
an armistice. The author is sure that it is necessary to study the history of international legal
personality only against the background of a general historical analysis of events.
Consequently, the article raises the question of the influence of military-political and social
factors (for example, the question of the impact of the epidemic of the so-called “Justinian
plague” in 541-543 AD) on the development and adoption of important international legal
decisions. The constant focus is on the ideological component of international law – the
claims of the Iranian “king of kings” to exclusive power over the ancient territorial (and, of
course, cultural) heritage of the Achaemenid State; claims of the Byzantine emperor for the
restoration of Roman rule in the barbarized countries of Western Europe and parts of
Дмитриев В. А. Борьба Римской (Византийской) империи и Сасанидского Ирана за
преобладание в Передней Азии (III-VII вв.). Псков: ПГПУ, 2008. С. 74.
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Mesopotamia, Arabia and Transcaucasia belonging to Persia.
Key words: international legal personality, Eastern Roman Empire (Byzantium), Persia,
Ostrogoth embassies, Iranian-Byzantine negotiations.
Кандидат политических наук Виктор Мельник (Киев, Украина)
История мирового правопорядка в 539-543 гг.: ирано-византийский аспект
В статье сделана попытка осветить «белое пятно» ирано-византийских
международно-правовых контактов (в период 539-543 гг.). При этом, учитывается
фактор «варварской» проблемы, актуализированный политической активностью
выдающегося восточноримского императора Юстиниана (527-565). В указанный
период официальный Константинополь занимался восстановлением политического
контроля над Италией, ранее контролировавшейся племенем остготов. Яростное
сопротивление остготов привело к кровопролитной войне. Остановить её Майским
мирным соглашением 540 г. оказалось невозможно. Одним из главных
заинтересованных лиц этой войны оказался персидский «царь царей» по имени
Хосров Ануширван (531-579), не оставлявший попыток подчинить Ирану восточные
провинции Византии. Активная экспансия Константинополя на западных рубежах
державы привела к установлению закономерных дипломатических контактов между
остготами и официальным Ктесифоном. В 539 г. в Иран отправились остготские
священники-послы, просившие помощи и заступничества царя Хосрова. В 543 г. уже
новый остготский рекс Тотила отослал своих послов в Ктесифон. Дипломатические
усилия остготов в 539 г. привели ко вторжению персов в Византию. Активная война
длилась вплоть до рубежа 544/545 гг., когда официальные Ктесифон и
Константинополь опять приступили к переговорам. В статье также поднимается
вопрос о влиянии военно-политических и социальных факторов (к примеру, вопрос
о влиянии эпидемии т. н. «юстиниановой чумы» 541-543 гг.) на выработку и принятие
важных международно-правовых решений. В постоянном центре внимания
находится идеологическая составляющая международного права – претензии
иранского «царя царей» на исключительную власть над древним территориальным
(и, конечно, культурным) наследием Державы Ахеменидов; претензии византийского
императора на восстановление римского владычества в варваризированных странах
Западной Европы и в принадлежащих Персии частях Месопотамии, Аравии и
Закавказья.
Ключевые слова: международная правосубъектность, Восточная Римская
империя (Византия), Персия, посольства остготов, ирано-византийские переговоры.
Кандидат політичних наук Віктор Мельник (Київ, Україна)
Історія світового правопорядку в 539-543 рр.: iрано-візантійський аспект
У статті зроблено спробу висвітлити «білу пляму» ірано-візантійських
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міжнародно-правових контактів (у період 539-543 рр.). При цьому, враховується
фактор «варварської» проблеми, актуалізований політичною активністю видатного
східно-римського імператора Юстиніана (527-565 рр.). У зазначений період
офіційний Константинополь займався відновленням політичного контролю над
Італією, що раніше підкорялася племенам остготів. Запеклий опір остготів привів до
кровопролитної війни. Зупинити її травневою мирною угодою 540 р. виявилося
неможливо. Зрештою, однією із головних зацікавлених осіб цієї війни виявився
перський «цар царів» на ім’я Хосров Ануширван (531-579 рр.). Протягом усього свого
тривалого царювання Хосров Ануширван не залишав спроб підкорити східні
провінції Візантії іранській владі. Активна експансія Константинополя на західних
рубежах держави призвела до встановлення закономірних дипломатичних контактів
між остготами та Ктесифоном. У 539 р. до Ірану вирушили остготські священникипосли, які просили допомоги і заступництва царя царів Хосрова. У 543 р. вже новий
остготський рекс Тотіла надіслав своїх послів до Ктесифона. Дипломатичні зусилля
остготів у 539 р. призвели до вторгнення персів до Візантії. Активна війна тривала до
544/545 рр., коли офіційні Ктесифон і Константинополь знову зайнялись розробкою
чергової низки юридичних угод про перемир’я. Автор запевняє, що досліджувати
історію міжнародної правосуб’єктності необхідно лише на тлі загальноісторичного
аналізу подій. Відповідно, в статті порушується питання про вплив військовополітичних та соціальних чинників (наприклад, питання про вплив епідемії т. зв.
«юстиніанової чуми» 541-543 рр.) на вироблення і подальше прийняття важливих
міжнародно-правових рішень. У постійному центрі уваги перебуває ідеологічна
складова міжнародного права – претензії іранського «царя царів» на виняткову владу
над давньою територіальною (і, звісно, культурною) спадщиною Держави
Ахеменідів; претензії візантійського імператора на відновлення римського панування
у варваризованих країнах Західної Європи і в перських частинах Месопотамії, Аравії
та Закавказзя.
Ключові слова: міжнародна правосуб'єктність, Східна Римська імперія (Візантія),
Персія, посольства остготів, ірано-візантійські переговори.
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ЖИТТЯ ЗЕМНЕ І ВІЧНЕ
У ЛИТОВСЬКО-РУСЬКІЙ ПРАВОВІЙ ПСИХОЛОГІЇ XV–XVI СТОЛІТЬ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНСТИТУТУ ЗАПОВІТУ
СВІТЛАНА КОВАЛЬОВА (Миколаїв, Україна) *

Відтворення об’єктивної картини історії вітчизняного права донедавна
пов’язувалося переважно з вивченням його основних інститутів. Однак,
встановлення глибинного змісту та сутності правових інститутів неможливе без
урахування того соціального, політичного, економічного, ідеологічного, культурного
контексту, що зумовлює, а відтак конструює і детермінує правову реальність, в якій
ці інститути і знаходять об’єктивацію. До того ж, варто мати на увазі, що
онтологія правового інституту не вичерпується сукупністю закріплених у
джерелах права відповідних правових норм. Не менше значення мають також
його відображення у правосвідомості (індивідуальній і колективній) та
реалізація у правовідносинах. Тож урахування вказаних вимірів буття
правового інституту здатне розширити дослідницькі горизонти, зокрема, і для
істориків права.
Сказане повною мірою стосується історії інституту заповіту. Вітчизняному
праву він відомий принаймні з часів Руської Правди, однак детального
розроблення отримав лише у Статутах Великого князівства Литовського.
Внеском у встановлення загального змісту і основних рис цього інституту
литовсько-руського права XV–XVI ст. є праця І. Бойка1. Н. Білоус зосередила
увагу на заповітах київських, волинських, луцьких, острозьких міщан XVI–XVIІ
ст.2 , надавши текстологічний та джерелознавчий аналіз заповітів. У праці В.
Бойко І. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних
відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.). Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
904 с.
2 Білоус Н. Тестаменти киян середини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. К.: «Простір»,
2011. 200 с.; Білоус Н. Заповіти луцьких міщан кінця XVI – першої половини XVII ст.
Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ. 2011. Вип. 7. С. 191-203;
Білоус Н. Тестаменти волинських міщан XVII ст.: джерелознавчий аналіз. Студії і
37
1

Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 2
«Історіософія держави та права»

Зєлецької висвітлено питання спадкування рухомого майна у заповітах
руського населення Речі Посполитої XVI–XVIII ст. православного та
уніатського віросповідання 3 . У дисертаційному дослідженні О. Вінниченко
проаналізовані шляхетські заповіти XVIІІ ст., але надано й огляд історії
розвитку інституту заповіту у XVI–XVIІ ст.4. Попри солідність та ґрунтовність
наукового доробку цих дослідників і дослідниць, дозволимо собі зауважити, що
науковий потенціал питання не вичерпаний. Дана розвідка ставить за мету
встановити ті соціокультурні, політико-правові, ідеологічні реалії XV–XVI ст.,
які вплинули на розвиток інституту заповіту в литовсько-руському праві та
визначили характер і особливості цього інституту в аспекті його відображення
у правосвідомості населення Великого князівства Литовського.
Для середньовічної людини релігія являла собою не лише систему догматів і
вірувань: вона була тим онтологічним і аксіологічним простором, в якому тільки і
могло відбуватися саме існування людини – і у земному, скороминущому, і у вічному
світі. Тож підготовка до вічного життя, яке настане по закінченню земного
шляху, становила важливу складову індивідуального і суспільного буття,
оскільки церковні догмати стверджували, що вічне блаженство після смерті
уготоване тільки тим вірянам, хто врятував свою душу. Втім церковні
авторитети стверджували, що спасіння душі не гарантувалося ані добрими
справами, ані побожністю, оскільки гріховна природа людини робила її
іграшкою в руках диявола, чиї підступи людина не завжди була здатна навіть
усвідомити. Францисканський проповідник Бертольд Регенсбурзький у ХІІІ ст.
заявляв, що шанси на спасіння мала одна людина проти 100 тисяч тих, на кого
чекало пекло 5 . Тож відчуття хиткості світу, постійної небезпеки, породжене
відсутністю впевненості у майбутньому житті, як земному, так і вічному,
матеріали з історії Волині. Кременець: Кременецько-Почаївський державний
історико-архітектурний заповідник, 2012. С. 291–303; Білоус Н. Тестамент острозького
і дубенського міщанина Олександра Дзуси 1667 р. Острозька давнина. Науковий
збірник. 2016. Вип. 5. С. 152–158; Білоус Н. «Вызнаваю сим моим тастаменътом и
остатнею волею своею». Тестаменти волинських міщанок кінця XVI–XVII ст. Соціум.
Альманах соціальної історії. 2017. Вип. 13-14. С. 127–160.
3 Zielecka W. Majątek ruchomy w testamentach duchownych obrządków wschodnich w
Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Ресурс: http://docplayer.pl/19565245-Majatekruchomy-w-testamentach-duchownych-obrzadkow-wschodnich-w-rzeczypospolitej.html
4 Вінниченко О. Шляхетські заповіти в реляційних книгах Львівського та
Перемишльського гродських судів першої половини XVIII ст. як історичне джерело.
Автореф. дис. … канд. іст. наук. Львів, 2009. 20 с.
5 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада М.: Прогресс, 1992. С. 302.
38

Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 2
«Історіософія держави та права»

робило страх домінуючою емоцією у психології середньовічної людини.
За уявленнями раннього середньовіччя, на спасіння могли сподіватися
переважно ченці, за душі яких обов’язково мала молитися братія. Джерела
свідчать, що принаймні серед соціальної верхівки була поширеною практика
постригу в ченці перед смертю з метою досягти спасіння душі. Крім молитов
монастирської спільноти, постриг гарантував потрапляння душі до Раю,
оскільки, згідно з християнськими догматами, остання воля людини мала
вирішальне значення для спасіння душі 6. Постриг супроводжувався передачею
майна особи монастирю, що сприяло істотному зростанню монастирських
багатств. Тож церква мала щонайменше два стимули для збільшення кола осіб,
які могли забезпечити собі посмертні молитви та служби за власну душу і
таким чином досягти спасіння: з одного боку, турбота про спасіння пастви, з
іншого, – прагнення збільшити прибутки, котрі ставали додатковим важелем
впливу на перебіг змагань зі світською владою за політичне лідерство. Засобом
для вирішення обох завдань став дозвіл передавати майно церкві через заповіт
без попереднього постригу в ченці. Відповідні норми санкціонували і
католицька, і православна церкви.
Таким чином, заповіт у середньовічній свідомості з ХІІ ст. набував не лише
юридичного, а насамперед ціннісного значення як дієвий спосіб збільшити шанси
особи на спасіння душі, яке, з точки зору канонічного права, безпосереднім
чином залежало від щедрості спадкодавця по відношенню до церкви. Таке
переконання у психології середньовічної людини абсолютно корелювалося з
давньою ментальною матрицею обміну дарунками, згідно з якою кожний
дарунок передбачає відповідь у вигляді віддарунку 7. Відтак, передаючи майно
Божій церкві, вірянин розраховував на отримання у відповідь спасіння душі
після смерті. Згодом уявлення про те, що молитви, заупокійні служби та
дарунки, здійснювані ближніми, здатні сприяти спасінню душі,
екстраполювалося і на корпорації мирян. Спадкоємцями стали призначати не
лише церкви та монастирі, а й рідних та близьких, розраховуючи на те, що
вони замовлятимуть поминальні служби за душу спадкодавця 8.

Эйкен Гейнрих. История и система средневекового миросозерцания. Пер. с нем. В.Н.
Линд. СПб.: Типография М.И. Акинфиева, 1907. С. 494.
7 Див.: А. Гуревич. Категории средневековой культуры. Изд. 2-е, испр. и доп. М.:
Искусство, 1984. С. 228–246.
8 Ястребицкая
А. Общие верования, общие страхи, общие одержимости.
Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения в пяти
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Канонічне право католицької церкви оголосило заповіт невід’ємною
складовою «мистецтва доброї смерті» (ars bene moriendi), обов’язковим
релігійним ритуалом; санкцією за його невиконання було відлучення від
церкви9. Православна церква не займала настільки радикальної позиції щодо
обов’язковості заповіту, але цей інститут був органічно вкоріненим у візантійську
правову психологію, тож поширювався на православні країни через візантійські
релігійні, культурні, правові впливи. Як наслідок, практика заповітів у
середньовічній Європі, у тому числі на руських землях 10 , з ХІІ–ХІІІ ст.
поширилася серед всіх соціальних станів. Відтак у XІV–XV ст., переважно
завдяки впливу правових традицій руських (українських та білоруських)
земель, заповіт у Великому князівстві Литовському вже являв собою уповні
сформований інститут.
Заповіт обов’язково містив інтитуляцію, в якій вказувалося на ім’я та
титулатуру спадкодавця. Для правової психології мешканця Великого
князівства Литовського XV ст. заповіт («духовна грамота») був не лише
прагматичним розпорядженням щодо долі свого майна на випадок смерті, а й
сакральним свідченням глибокої віри та моральних чеснот особи, яка,
готуючись до зустрічі з Творцем, вчасно замислилася над найважливішими для
християнина питаннями, усвідомивши швидкоплинність земного життя. Тож
обов’язковими структурними частинами заповіту були інвокація – звернення
до Бога та святих, і аренга – свідчення благочестивих роздумів заповідача. Так,
у духовній грамоті київського князя Андрія Володимировича, датованій 16
червня 1446 р., сформульовані причини, що спонукали його укласти заповіт:
відвідавши з сім’єю у Печерському монастирі місце поховання свого батька,
князя Володимира Ольгердовича, і дядьків, Андрій Володимирович
«…размыслих на своєм серци: колико то гробов. А вси тыи жили на сєм свете, а
пошли вси к Богу. И помыслил єсмь: помале и нам тамо пойти, где отци и братіа
наша…» 11 . Київський намісник Роман-Олізар Волчкевич у заповіті,
написаному в 1450 р., зауважував, що «каждому человіку належит дбати так на
частях. Отв. ред. А. Ястребицкая. Ч. 3. Средневековый человек и его мир. М.:
Интерпракс, 1995. С. 31.
9 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс-Академия, 1992. Ресурс:
https://royallib.com/read/ares_filipp/chelovek_pered_litsom_smerti.html#2150400
10 Докладніше див.: Ковальова С. Інститут заповіту в руському праві Х – першої
половини ХІV ст. Держава і право. Збірник наукових праць. 2009. Вип. 43. С. 153–159.
11 Розов Володимир. Українські грамоти. Т. 1. XIV і перша половина XV в. К.: Друкарня
ВУАН, 1928. С. 154.
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марность світа а треба уважати на вічность несконченну…» 12.
Юридичне значення заповіту полягало в наданні спадкодавцем
розпоряджень щодо його майна, однак не менш важливим для середньовічної
людини було зробити розпорядження щодо своєї душі. Такі розпорядження
містилися у диспозиціях щодо душі та майна. Турбота про спасіння душі
прямо підкреслювалася у заповітах XV – перших років XVI ст. У переважній
більшості випадків це проявлялося у заповіданні частки майна церкві.
Наприклад, уже згадуваний Роман-Олізар Волчкевич заповідав зібрати з своїх
сіл, розташованих на Київщині, Волині і Поділлі, по п’ять кіп грошей і віддати
їх церквам «на похорон тіла мого у помощь душі моїй грішній»13. 1 вересня 1507
р. пан Семен Романович заповідав архирею Пустинського монастиря
«чудотворцю Христову» Миколі половину свого вотчинного маєтку Шепеличів
разом із залежними людьми, а також землі, вислужені у великого литовського
князя (господаря) Олександра. Ремінісценції концепту «дарунок – віддарунок»
чітко простежуються у тексті заповіту: «А за тое именье мают уписати шесть
душ у вічное поминанье, у служебник» (згадані шестеро людей – це батьки
Семена Романовича, він сам, його дружина і двоє синів). Далі заповідач
обумовив, що все заповідане майно залишатиметься у власності наступних
ігуменів Пустинського монастиря, щоб вони разом із всіма ченцями «вічно тым
душам нашим память делали», і недвозначно додав, що «хто бы хотел у тое ся
уступати а нашим душам память заронити (курсив мій – С.К.), тот ся с нами
розсудит пред милостивым Богом на страшном суде»14. Тож заповіти XV–XVI
ст. містили санкції – структурні частини, в яких вказувалося на негативні
наслідки для тих осіб, які могли порушити у майбутньому висловлені у
диспозиції розпорядження спадкодавця.
Того ж дня, 1 вересня 1507 р., Пустинський монастир отримав село Гридкове
від пана Сенка Гридковича. Останній вислужив це село у житомирського
старости Жигимунта Олбриховича. Оскільки Сенко Гридкович не мав
потомства, то за законом його майно мало відійти родичам по бічній лінії, а
при відсутності таких – повернутися у власність Олбриховича, але заповідач
вирішив долю вислуженого майна на користь монастиря, «отдаляючи [майно]
Українськi грамоти XV століття. Ред. I. Бiлодiд. К.: Наук. думка. 1965. С. 27.
Там само. С. 27.
14 Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора
древних актов, высочайше учреждённою при Киевском военном, Подольском и
Волынском генерал-губернаторе. Ч. 1. Акты о церковно-религиозных отношениях в
Юго-Западной Руси. Т. 6. К.: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1883. С. 10–11.
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от всых кревных, близких и повинных», натомість зобов’язуючи ігумену та
братію записати «у вечистый поминник» батьків, дядька, брата і сестру Сенка,
а також його самого. Передбачаючи можливі претензії спадкоємців за законом,
Сенко Гридкович, використавши вже знайому формулу, вказав: «А хтобы хотел
[село Гридкове] от церкви Божой отнят, тот розсудится со мною на страшном
суде Христовом»15. Отже, у литовсько-руській правовій психології порушення
майнових прав церкви щодо заповіданого їй майна завдавало шкоди душам і
заповідача, і порушника.
Релігійні ремінісценції в заповітах мешканців українських земель Великого
князівства Литовського займали таке ж місце, як і правові. Це ще раз свідчить
про специфіку середньовічної психології, в якій правові та релігійні норми
становили синкретичну єдність. Тож заповіт фактично був не лише
юридичним документом, але й духовним. Наявність заповіту сприймалася як
ознака того, що особа подбала про наведення порядку у власних земних
справах, тобто проявила властиву благочестивому християнину завбачливість
та розсудливість. Гідним поваги вважалося, наприклад, намагання запобігти
виникненню можливого розбрату між спадкоємцями через спадщину.
Прагнення продемонструвати у заповіті побожність та інші християнські
чесноти сприяли певній уніфікації форми заповіту, виробленню широко
вживаних формул. І хоча це певною мірою знеособлювало заповідача, однак у
заповітах XV – початку XVІ ст. крізь плетиво словесних кліше проривалися
індивідуальні риси вдачі, нерідко «суєтні» інтереси, бажання та прагнення, що
дають уявлення про повсякденність руського/литовського магната, шляхтича
або міщанина. Наприклад, у заповіті Романа-Олізара Волчкевича містилася
докладна інструкція щодо якості труни, в якій він наказував поховати себе 16.
Відправляючись у 1509 р. на господарську службу, князь Василь Іванович
Шем’ячич на випадок непередбачуваної смерті склав заповіт, у якому ретельно
визначив, кому з родичів він залишає хрест, панагію, шубу, прикраси, чарки,
кубки, при тому вказавши, у якого кредитора кожна з речей перебуває у заставі,
а отже, має бути попередньо викуплена спадкоємцем17. Пан Семен Романович,
щедро заповівши монастирю обширний перелік нерухомого і рухомого майна,
додав: «А тепере еще при своем животе хочу тое имети все ку своему
Там само. С. 12.
Українськi грамоти XV століття… С. 27.
17 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные
Археографической комиссией. Т. 2. СПб.: Типография Э. Пратца, 1865. С. 123–124.
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пожитку»18.
Культура укладання заповіту вимагала наявності в його структурі
заключних частин: есхатоколу – зазначення місця та дати його написання,
субскрипції – формули, що виражала сутність вірчої дії, та сигнатури – підпису
спадкодавця, засвідченого його печаткою. Всі ці клаузули були наявні в
заповітах мешканців українських земель Великого князівства Литовського XV –
початку XVI ст. Канонічне право католицької церкви вимагало, щоб заповіт укладався
в обов’язковій присутності свідка-священника. Тож цієї умови дотримувались у
католицьких країнах середньовічної Європи. Але у Великому князівстві
Литовському заповіти, укладені у присутності свідків-мирян, також вважалися
такими, що мають юридичну силу. Ймовірно, на появу такої практики
вплинули, з одного боку, поліконфесійність князівства, з іншого, – руське
походження норм інституту заповіту. Траплялися випадки, коли заповідачі
крім своєї печатки просили свідків додати їхні. Так було, коли заповідач
поступався свідкам за соціальним і майновим становищем; наявність на
заповіті печаток господаря, князів або єпископів надавала документу
легітимності та ваги.
З 20-х рр. XVI ст. інститут заповіту у Великому князівстві Литовському, як і
в решті європейських країн, зазнав істотних змін. Еволюція заповіту була
викликана соціокультурними, політико-правовими, ідеологічними реаліями
XVI ст., які зумовили кардинальні зрушення у світосприйнятті європейців.
Знайома та звична картина світу протягом «довгого» XVI ст. стрімко змінювалася,
породжуючи відчуття безсилості, безпорадності, непевності: відкриття Нового
світу спростовувало споконвічні уявлення про трихотомічну будову земного світу
(Європа – Азія – Африка); формування централізованих держав руйнувало традиційні
сеньйоріально-васальні відносини; нові політичні вчення вже не вважали благочестя,
побожність та моральність іманентно властивими якостями «доброго» правителя;
нові віровчення заперечували загальновизнані догми, підривали авторитет визнаних
стовпів богослов’я і ослаблювали зв’язки індивіда з численними корпораціями, у рамках
яких традиційно розгорталося його буття. Для середньовічної свідомості поняття
«новизна», «зміни» завжди мали негативні конотації, тож зростання
індивідуалізму,
раціоналізму,
прагматизму,
що
супроводжували
трансформацію середньовічної людини в людину Ранньомодерного часу,
сприймалися вкрай болісно та песимістично. Ренесансне відчуття безмежності
Архив Юго-Западной России... Ч. 1. Акты о церковно-религиозных отношениях в
Юго-Запдной Руси. Т. 6. С. 11.
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власних сил, гедонізм, радість та захоплення життям відтак змінювалися
почуттями розгубленості, песимізму, страху та відчаю. У суспільній свідомості
зростав сумнів у могутності людського розуму, недарма у XVI ст. спостерігався
інтерес до спадщини античних скептиків. За влучним висловом Ж.-К.
Марголена, XVI століття для Європи, внаслідок кризи цінностей і кризи
свідомості, було століттям звичаїв навиворіт та світу догори дригом 19. «Світ
догори дригом» сприймався суспільством як переддень Кінця Світу.
Есхатологічні настрої живилися численними лихами: епідемії, неврожаї і
спалахи голоду, війни, релігійні чвари, загроза турецької навали були немов
моторошними ілюстраціями до Апокаліпсиса. У суспільстві зростало
переконання, що світ переповнився гріхом і тому страждає від Божого гніву, а
невдовзі зазнає ще страшніших кар. Як визначив Ж. Делюмо, людина відчувала
хворобливий жах перед Божим судом, перебуваючи у полоні докорів сумління
та думок про вчинені гріхи, і була одержима ідеєю смерті: йшлося про
колективний невроз на основі почуття провини 20. Сконцентрованість на смерті
всіляко стимулювалася католицькою церквою. Так, у період Контрреформації
набула поширення теза про те, що людина не має чекати смерті, щоб
звернутися душею до Бога, а повинна готуватися до смерті протягом всього
життя21. Після Тридентського собору (1545–1563) католицька церква вдалася до
так званого «пастирства страху», яке основним методом виховання пастви
вважало залякування пеклом і загробними муками 22. Як результат, фіксація на
смерті, страх перед невідворотністю Божого суду та відчайдушне прагнення
спасіння душі як архетипи суспільної ментальності XVI ст. знаходили прояв як
у моделях поведінки людей, так і у сфері духовної культури – у філософії,
теології, літературі, живописі.
Велике князівство Литовське XVI ст. розвивалося у загальному європейському
християнському полі, тож у свідомості литовсько-руського населення розгорталася
та ж криза загальноєвропейських установок та цінностей. Зауважимо, що серед
дослідників висловлювалася думка, що криза засадничих основ суспільної
Margolin J.-Cl. Devins et charlatans au temps de la Renaissance. Paris: Colloques du
Centre de recherches sur la Renaissance, Université de Paris-Sorbonne, 1979. P. 52.
20 Делюмо Ж. Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII–
XVIII вв.). Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2003. С. 406.
21
Арьес
Ф.
Человек
перед
лицом
смерти…
Ресурс:
https://royallib.com/read/ares_filipp/chelovek_pered_litsom_smerti.html#2150400
22 Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні
XVI – початку XVIII століття. К.: Laurus, 2012. С. 238–239.
44
19

Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 2
«Історіософія держави та права»

свідомості у князівстві відчувалася не так гостро, як у країнах Західної Європи,
і з певним запізненням (на 10–20 років), оскільки вищеназвані настрої, почуття
та ідеї існували як результат західних впливів, а не органічного розвитку, тоді
як умови реальності у Великому князівстві Литовському не вповні дорівнювали
західноєвропейським. Це дає підстави кваліфікувати розвиток західних
моделей і норм як «поверхневий», а запозичення та впровадження як
неглибокі23. Однак варто зазначити, що ідеї і Реформації, і Контрреформації
отримали поширення серед литовсько-руського населення; страх перед
пекельними муками та прагнення спасіння душі знаходили прояв у створенні
релігійних братств, організації релігійних процесій, пожертвах на церкви та
монастирі тощо; головною темою проповідей стали заклики до покаяння,
основним сюжетом ікон XVI ст. – Страшний суд. Тож ментальні архетипи
населення Великого князівства Литовського, у тому числі його українських
земель, вписувалися у європейський психологічний та ідеологічний дискурс.
Але характеризуючи специфіку руської правової свідомості у порівнянні,
наприклад, з німецькою або польською, варто звернути увагу на те, що
православна церква у справі виховання вірян визнавала не католицьке
«пастирство страху», а «пастирство сорому», тобто спиралася не на
залякування, а на прищеплення почуття сорому перед Богом і людьми,
формуючи в людини здатність до самоконтролю, ототожнюваного зі страхом
Божим, що мав стримувати її поведінку24. В інших суттєвих проявах правова
психологія православної людини мало відрізнялася від такої у католиків.
Додатковим підтвердженням може бути характер еволюції інституту заповіту
у писаному литовсько-руському праві, правосвідомості населення та
правовідносинах.
У XVI ст. у Великому князівстві Литовському правове регулювання
спадкування отримало закріплення в писаному праві. Норми спадкового права
містилися у різних розділах Статуту 1529 року, а вже у Статутах 1566 і 1588
років вони були впорядковані та об’єднані в окремий розділ (в обох Статутах –
розділ VIII «О тестаментех»). Основну увагу законодавець сконцентрував на
спадкуванні за заповітом. Відтак намітилася тенденція до секуляризації
правового регулювання відносин спадкування за заповітом, хоча ще не можна
було говорити про повний його перехід з-під юрисдикції церкви до юрисдикції
Докладніше див.: Вандич Пьотр. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи
від Середньовіччя до сьогодення. К.: Критика, 2014. С. 21–22.
24 Яковенко Н. Дзеркала ідентичності... С. 239.
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держави. На зміст інституту заповіту визначальний вплив здійснили норми
римського права 25 , які поширювалися у литовсько-руському праві через
польське та німецьке (магдебурзьке) право. Поза сумнівом, певну роль
відігравало і зростання у державі кількості осіб, що отримали юридичну освіту
в європейських університетах і займали державні посади у Великому князівстві
Литовському, а згодом – у Речі Посполитій. Римське право вплинуло навіть на
термін, що вживався для позначення заповіту: руська назва «духовна грамота»
замінилася на латинську «тестамент».
Попри зміни у термінології, литовсько-руський заповіт XVI ст. зберіг
формуляр, що склався ще у руському праві ХІІІ–ХIV ст. та, як і раніше, включав
традиційні клаузули: інтитуляцію, інвокацію, аренгу, диспозицію щодо душі і
тіла, диспозицію щодо майна, санкцію, корроборацію, есхатокол, субскрипцію.
Однак саме словесне оформлення клаузул із письмовим нормативним
закріпленням інституту заповіту в Статутах зазнало деяких змін. Так, в
інтитуляції вказувалися не лише ім’я, титули та посади заповідача, а і
додавалося, що на момент укладання заповіту він мав заповідальну
дієздатність. Наприклад, староста Слонімський та Кам’янецький Михайло
Богуш Боговитинович у заповіті, укладеному 12 листопада 1529 р., вказав, що
діє «своим целым умом и полным розумом, никим не намовен и не
принужон»26. У заповіті зем’янки Феодори Павлівни Яковицької, датованому
15 червня 1571 р., читаємо: «будучи мне от Бога навежонои хоробою, с которое,
розумеючи, иж жива быти не могу, але еще за целое памети и зуполного
умыслу моего на сем дестаменте моем остатную волю мою выписую» 27. У 1582
р. Борис Дахнович Охлоповський визнав, що уклав заповіт «будучи в
недостаточном здорови, але в целом розуме, з добрым розмыслом и доброю
паметю», «по доброй воли моеи, не будучи ни от кого намовеным, ани
припужоным» 28 . Тож до заповіту вносилася інформація, що засвідчувала
легітимність документу. Важливою умовою заповідальної дієздатності були
Докладніше див.: Ковальова С. Інститут заповіту в праві українських земель
Великого князівства Литовського. Держава і право. Збірник наукових праць. 2006.
Вип. 33. С. 104–110.
26 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные
Археографической комиссией. Т. 1. СПб.: Типография ІІ Отделения Собственной Е.
И. В. Канцелярии, 1846. С. 75.
27 Українське повсякдення ранньомодерної доби: Збірник документів. Вип. 1. Волинь
XVI ст. К.: Фенікс, 2014. С. 171.
28 Там само. С. 370.
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розумове і психічне здоров’я та добровільність волевиявлення; незадовільний
фізичний стан заповідача не був підставою для визнання заповіту недійсним.
Корроборація (клаузула, в якій засвідчувалася автентичність заповіту)
містила перелік свідків, які були присутні при укладанні заповіту. Як правило,
свідками запрошували родичів (власних або спадкоємця), представників
місцевої адміністрації, часто священників. Загальна кількість свідків, як це
випливає з текстів тестаментів, перевищувала трьох. Така увага до формальних
деталей документу свідчить про поширення у суспільстві знань артикулів
Статутів, в яких регламентувалися умови чинності та процедура укладання
заповіту. Варто звернути увагу на те, що присутність священника не
вимагалася нормами Статутів, тож їх запрошували переважно в тих випадках,
коли заповіт укладала людина, що передчувала близьку смерть, відтак
потребувала сповіді та соборування. Отже, у литовсько-руській правовій
свідомості міркування релігійні не витісняли міркувань юридичних. Тож
заповіт набував більш виразних ознак юридичного документу, при цьому не
втрачаючи релігійно забарвленого аксіологічного значення.
Заповіти населення українських земель Великого князівства Литовського
містили диспозиції і щодо душі та тіла, і щодо майна. Розпорядження щодо
тіла, як правило, стосувалися місця поховання. Перевага надавалася
монастирям, церковним подвір’ям або приміщенням церков: шанси на
спасіння душі зростали, якщо тіло небіжчика покоїлося у сакральному,
«намоленому» місці. Соціальний статус та майновий стан заповідача
визначали діапазон можливостей вибору такого місця. Князь Богуш
Федорович Корецький, чий рід походив від Гедиміна, обіймав високі державні
посади, у тому числі воєводи Волинської землі, старости Луцького,
Брацлавського і Вінницького, заповідав поховати його у Києво-Печерському
монастирі «при телесех прародителей моих» 29. Іван Яцкович Летинський, що
належав до дрібної волинської шляхти, обрав місцем поховання церкву у селі
Радовичі, в якій вже був похований його батько 30 . Вже згадувана зем’янка
Феодора Павлівна Яковицька, не маючи змоги обирати, заповідала чоловіку

Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора
древних актов, высочайше учреждённою при Киевском военном, Подольском и
Волынском генерал-губернаторе. Ч. 1. Акты, относящиеся к истории православной
церкви в Юго-Запдной России. Т. 1. К.: В университетской типографии, 1859. С. 95–96.
30 Волинські грамоти XVI ст. Упор. В. Задорожний, А. Матвієнко. К.: Наукова думка,
1995. С. 23.
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поховати її «водлуг обычаю хрестянского где его воля будет» 31.
Попри увагу до душі та тіла, основний обсяг тестаментів присвячувався
майновим розпорядженням, причому в останній третині XVI ст. серед руського
населення скоротилася кількість випадків заповідання майна церквам та
монастирям, особливо серед незаможних станів – міщан, дрібної шляхти. Н.
Білоус на підставі аналізу заповітів волинських міщанок і порівняння сум,
відписаних на побожні цілі та поховання, дійшла висновку, що на Волині
наприкінці XVI ст. жінки католицького віросповідання значно сильніше
переймалися проблемами спасіння душі, ніж православні 32. Дозволимо собі не
погодитись із таким висновком: скоріше, це характеризує майнове становище
руського населення, а не його побожність. Як аргумент, зауважимо, що, наприклад,
Богуш Корецький заповідав щедрі земельні (разом із залежними людьми) та
грошові пожертви київським і волинським церквам і монастирям.
Отже, зосереджений на прагненні спасіння душі релігійний тип свідомості
литовсько-руського населення XV–XVI ст. зумовив характер та значення
інституту заповіту. Під впливом церковних догматів, згодом закріплених у
канонічному праві, заповіт у суспільній та індивідуальній правовій психології
мешканця Великого князівства Литовського набував не лише юридичного, а й
насамперед ціннісного значення як дієвий спосіб збільшити шанси особи на
Порятунок, оскільки уможливив передачу майна церкві «на поминання душі».
Тож у ХV – на початку ХVІ ст. заповіт («духовна грамота») сприймався не лише
як прагматичне розпорядження щодо долі свого майна на випадок смерті, а і
як сакральне свідчення глибокої віри та моральних чеснот особи, що,
готуючись до зустрічі з Творцем, вчасно замислилася над найважливішими для
християнина питаннями, усвідомивши швидкоплинність земного життя та
підготувавшись до життя вічного. Подальша еволюція інституту заповіту була
викликана соціокультурними, політико-правовими, ідеологічними реаліями
XVI ст. Відтак, заповіт у Великому князівстві Литовському, у тому числі на його
українських землях, у ХVІ ст. розвивався, з одного боку, в умовах системної
кризи традиційних установок та цінностей, що зрештою призвела до
поширення есхатологічних настроїв у суспільстві, з іншого, – в умовах
інтенсифікації правотворчості, формування писаного права та рецепції
римського права. Тож заповіт набував виразних ознак юридичного документу,
при цьому не втрачаючи релігійно забарвленого аксіологічного значення.
Українське повсякдення ранньомодерної доби... С. 171.
Білоус Н.. «Вызнаваю сим моим тастаменътом и остатнею волею своею»… С. 134.
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Earthly and eternal life in the 15th – 16th centuries Lithuanian-Russian legal
psychology through the prism of the institution of will
The article establishes the socio-cultural, political, legal, ideological realities of the 15th
– 16th centuries, which influenced the development of the institution of will in LithuanianRussian law and determined the essence and characteristics of this institution in terms of its
reflection in public legal consciousness of the Grand Duchy of Lithuania society. The
religious type of consciousness of the 15th – 16th centuries Lithuanian-Russian people
focused on the aspiration for the salvation of the soul determined the significance of the
institution of will. Church dogmas which were subsequently fixed in canon law, influenced
the comprehension of will in the public and individual consciousness of the Grand Duchy
of Lithuania people. The will was regarded as not only the legal document, but also as a
value hence it was an effective meaning to increase a person's chances of Salvation, since it
made it possible to transfer property to the church “for soul remembrance”. As a result, in
the XV - early XVI century the will ("spiritual letter") was perceived not only as a pragmatic
order regarding the own of one's property in case of person’s death, but also as a sacred
testimony of the deep faith and moral virtues of a person who, preparing for a meeting with
the Creator, promptly pondered about the most important Christian issues realizing the
frailty of earthly life and preparing for eternal life. The sociocultural, political, legal,
ideological realities of the 16th century determinate further evolution of will. So the 16th
century evolution of will in the Grand Duchy of Lithuania, including its Ukrainian lands,
was caused by several reasons. At first it was the crisis of traditional values, which
ultimately led to the spread of eschatological expectations in society. At second it was the
intensification of lawmaking, the formation of written law and the reception of Roman law.
Thus, the will acquired more and more expressive features of a legal document, while not
losing its sacral axiological meaning.
Key words: legal psychology, sense of justice, will, Lithuanian-Russian law, medieval
law, Grand Duchy of Lithuania.
Кандидат юридических наук Светлана Ковалёва (Николаев, Украина)
Жизнь земная и вечная в литовско-русской правовой психологии ХV–XVI вв.
через призму института завещания
В статье установлены социокультурные, политико-правовые, идеологические
реалии XV–XVI вв., повлиявшие на развитие института завещания в литовско-русском
праве и определившие характер и особенности этого института в аспекте его
отражения в правосознании населения Великого княжества Литовского.
Сосредоточенный на стремлении к спасению души религиозный тип сознания
литовско-русского населения XV–XVI вв. детерминировал характер и значение
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института завещания. Под влиянием церковных догматов, впоследствии
закреплённых в каноническом праве, завещание в общественном и индивидуальном
сознании жителя Великого княжества Литовского приобретало не только
юридическое, но и прежде всего ценностное значение, как действенный способ
увеличить шансы лица на Спасение, поскольку сделал возможной передачу
имущества церкви «на помин души». Как следствие, в ХV – начале ХVІ в. завещание
(«духовная грамота») воспринималось не только как прагматическое распоряжение
относительно судьбы своего имущества на случай смерти, но и как сакральное
свидетельство глубокой веры и моральных добродетелей человека, который, готовясь
ко встрече с Творцом, своевременно задумался над наиболее важными для
христианина вопросами, осознав бренность земной жизни и подготовившись к жизни
вечной. Дальнейшая эволюция института завещания была обусловлена
социокультурными, политико-правовыми, идеологическими реалиями XVI в. Как
следствие, институт завещания в Великом княжестве Литовском, в том числе и на его
украинских землях, в ХVІ в. развивался, с одной стороны, в условиях системного
кризиса традиционных установок и ценностей, что в конечном счёте привело к
распространению эсхатологических настроений в обществе, а с другой, – в условиях
интенсификации правотворчества, формирования писаного права и рецепции
римского права. Таким образом завещание приобретало всё более выразительные
свойства юридического документа, при этом не утрачивая религиозно окрашенного
аксиологического значения.
Ключевые слова: правовая психология, правосознание, завещание, литовскорусское право, средневековое право, Великое княжество Литовское.
Кандидат юридичних наук Світлана Ковальова (Миколаїв, Україна)
Життя земне і вічне у литовсько-руській правовій психології ХV–ХVІ ст. через
призму інституту заповіту
У статті встановлено соціокультурні, політико-правові, ідеологічні реалії XV–XVI
ст., які вплинули на розвиток інституту заповіту в литовсько-руському праві та
визначили характер і особливості цього інституту в аспекті його відображення у
правосвідомості населення Великого князівства Литовського. Зосереджений на
прагненні спасіння душі релігійний тип свідомості литовсько-руського населення
XV–XVI ст. зумовив характер та значення інституту заповіту. Під впливом церковних
догматів, згодом закріплених у канонічному праві, заповіт у суспільній та
індивідуальній правовій психології мешканця Великого князівства Литовського
набував не лише юридичного, а й насамперед ціннісного значення як дієвий спосіб
збільшити шанси особи на Порятунок, оскільки уможливив передачу майна церкві
«на поминання душі». Тож у ХV – на початку ХVІ ст. заповіт («духовна грамота»)
сприймався не лише як прагматичне розпорядження щодо долі свого майна на
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випадок смерті, а і як сакральне свідчення глибокої віри та моральних чеснот особи,
що, готуючись до зустрічі з Творцем, вчасно замислилася над найважливішими для
християнина питаннями, усвідомивши швидкоплинність земного життя та
підготувавшись до життя вічного. Подальша еволюція інституту заповіту була
викликана соціокультурними, політико-правовими, ідеологічними реаліями XVI ст.
Відтак заповіт у Великому князівстві Литовському, у тому числі на його українських
землях, у ХVІ ст. розвивався, з одного боку, в умовах системної кризи традиційних
установок та цінностей, що зрештою призвела до поширення есхатологічних настроїв
у суспільстві, з іншого, – в умовах інтенсифікації правотворчості, формування
писаного права та рецепції римського права. Тож заповіт набував більш виразних
ознак юридичного документу, при цьому не втрачаючи релігійно забарвленого
аксіологічного значення.
Ключові слова: правова психологія, правосвідомість, заповіт, литовсько-руське
право, середньовічне право, Велике князівство Литовське.
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кафедри історії і теорії держави і права Чорноморського національного університету
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УДК 347.218.2+347.218.33+347.233.5
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ ПО ОХРАНЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
ДМИТРИЙ КОЗЛОВСКИЙ (Санкт-Петербург, Российская Федерация) ⃰

Древности на антикварный рынок попадали разными путями. Отсутствие
эффективного охранного законодательства и высокий спрос на древности
российского происхождения привели к повсеместным грабительским
раскопкам городищ и захоронений. Торговцы перепродавали находки за
большие суммы собирателям и представителям музеев: Императорского
Эрмитажа, Исторического музея и хранилищ юга России. Но местными
предпринимателями, чиновниками и помещиками также проводились и
организованные раскопки. Представители ИАК 1 и музеев выкупали частные
коллекции, а также отдельные находки у местных жителей и торговцев. Масса
особо ценных находок вывозилась за рубеж. К началу Первой мировой войны
так и не были пресечены, даже на бумаге, бесконтрольные раскопки и торговля
древностями.
Торговля археологическими древностями достаточно хорошо изучена в
зарубежных исследованиях2. На русском языке существует ряд исследований в
смежных областях. В работах И. Л. Тихонова исследуется тема о приобретениях
наиболее ценных коллекций археологических древностей в рамках
деятельности Эрмитажа и Императорской археологической комиссии 3 .
Торговля менее значимыми находками, как правило, рассматривается в
ИАК – Императорская археологическая комиссия.
Shaw W., Possessors and Possessed. Museums, Archaeology, and the Visualization of
History in the Late Ottoman Empire, University of California Press, 2003. P. 283; Merryman
J. H. Imperialism, Art and Restitution, Cambridge; New York. Cambridge University Press,
2006. P. 267; Reid D.M. Whose pharaons? Archaeology, museums, and Egyptian national
identity from Napoleon to World War I. Berkeley; London: University of California Press,
2002. P. 410.
3 Тихонов И.Л. Археология в Императорском Эрмитаже. РАЕ. №4. СПб: 2014. С. 427479.
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контексте деятельности ИАК и археологических экспедиций. В качестве
примера можно привести статьи Н. С. Николаевой 4 и М. Х. Багаева5. В работах
С. В. Михеевой детально исследуется охранное законодательство 6. Но в гораздо
меньшей степени исследователями изучается непосредственно добыча
древностей для продажи, торговля ими в разных регионах Российской
империи и практика применения охранного законодательства. Данная тема
частично освещается в статьях А. С. Ахметшина 7 и А. В. Шаманаева8.
До конца 1850-х годов добыча древностей даже на государственных землях
мало чем сдерживалась. В вопросе охраны древностей власти
руководствовались статьей 430, которая содержится в Х томе Свода законов
Российской империи от 1857 года, где говорилось: «Клад (сокрытое в земле
сокровище) принадлежит владельцу земли и без позволения его не только
частными лицами, но и местным начальством отыскиваем быть не может». В
Черниговской и Полтавской губерниях, если клад найден случайно на чужой
земле, то клад делится пополам между нашедшим и владельцем земли. Однако,
в примечании к закону указывалось, что «никто без дозволения местного
начальства не имеет права искать древности на землях казенных и
общественных»9.
А 5 пункт 457 статьи того же тома гласил: «Всякий нашедший в земле
казённых имений древние монеты, оружие и другие достопримечательные
вещи, обязан предоставить их местному сельскому или волосному начальству.
Николаева Н. С. Роль Археологической комиссии в формировании музейных
собраний во второй половине XIX в. Вопросы музеологии. 2013 № 2 (8). С. 112–121.
5 Багаев М. Х. Опыт изучения памятников скифо-сарматского и раннесредневекового
времени горной Чечни и Дагестана в XIX в. Известия вузов. Северо-кавказский
регион. Общественные науки. Приложение. 2005 №12. С. 25–33.
6 Михеева И. В. Правотворческая деятельность Министерства внутренних дел
Российской империи по охране памятников истории и культуры в XIX – начале XX
века (историко-правовой аспект). Монография. М.: Издательство: Растр-НН, 2009. С.
156.
7 Ахметшин А. С. Законодательство по охране памятников культуры в России XIX –
начала XX вв. и практика его применения. Вестник Омского университета. Серия
«Право». 2013 № 2 (35). С. 27–33.
8 Шаманаев А. В. Вопросы охраны культурного наследия на всероссийских
археологических съездах (вторая половина XIX – начало XX в.): монография.
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. С. 199.
9 Свод Законов Российской Империи. Том X: 1857: [Электронный ресурс] – Режим
доступа:
https://runivers.ru/bookreader/book388202/#page/88/mode/1up
(дата
обращения 25.01.2021)
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Через то же начальство получить награду». В следующих пунктах указывалось,
что местное начальство предоставляет находки окружному начальству,
которое передаёт их в Палату государственных имуществ, а оттуда они должны
поступать в Академию наук10.
Часть находок местные органы власти вполне официально могли оставить
у себя. Так произошло в 1853 году с кладом монет, найденными крестьянским
мальчиком около села Койлов Полтавской губернии. Клад был передан
окружному начальнику, а он направил 305 монет в Полтавскую палату
государственных имуществ, но выше по инстанции была передана уже только
291 монета, а 14 монет «были оставлены для кабинета Палаты»11.
В 1860 году из переписки Екатеринославской палаты Государственных
имуществ стало известно, что из 93 каменных статуй, имеющих местное
название «каменных баб», обнаруженных за 1859 год в Причерноморье,
несколько, вместо того, чтобы по ходатайству Одесского общества истории и
древностей отправить в музеи для снятия рисунков, были размещены в садах
Волостных правлений12.
Важнейшим событием в деле охраны археологических памятников России
стало создание Императорской археологической комиссии. Учреждённая 2
февраля 1859 года, комиссия состояла в ведомстве Министерства
императорского двора. Целями ее работы были сбор сведений обо всех
имеющихся в государстве памятниках; производство раскопок на месте
существующих древних поселений, курганов или их возможном месте
нахождения; централизованное накопление открытых предметов древности и
их научное исследование. Комиссии предоставлялось исключительное право
следить за всеми происходящими в государстве «открытиями предметов
древности»13.
Но поскольку Комиссия состояла всего из нескольких человек, а ее члены в
основном были заняты археологическими раскопками и описанием находок,
то у неё просто не было ресурсов чтобы исполнять все свои обязанности в
полной мере14. Официальный орган печати МВД Российской империи газета
«Северная почта» уже в 1862 году писала: «Несмотря на существующие у нас
РГИА Ф. 383. Оп. 14. Д. 15835. Л. 5.
РГИА Ф. 383. Оп. 16 Д. 19445. Л. 1.
12 РГИА Ф. 383. Оп. 22. Д. 31919. Л. 8.
13 Тихонов И. Л. Императорская Археологическая Комиссия: структура и кадровый
состав. Российская археология. 2009 (№ 4). С. 7.
14 Там же. С. 8.
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узаконения о сохранении находимых древностей, только самая
незначительная
доля
[находок]
поступает
в
государственные
древнехранилища и делается достоянием науки; большею же частью они или
совершенно пропадают или слухи о них появляются долгое время спустя после
открытия, когда уже нет никакой возможности не только отыскать найденные
вещи, но и собрать надлежащие сведения о том, что найдено, и о ближайших
обстоятельствах, при которых сделана была находка» 15.
Неразвитость охранного законодательства частично компенсировалась
изданием министерствами циркуляров — административных актов,
разъясняющих и конкретизирующих применение законов местной администрацией.
Эти акты рассылались губернским властям и частично публиковались в
органах печати. В 1873 году Государственный совет признал за
исполнительной властью полномочия «определять в тех случаях, на которые
нет отдельного предписания закона, подробности, ускользающие от
законодателя» 16 . Хоть право министров свободно издавать циркуляры было
официально зафиксировано лишь в 1873 году, но «высшая власть закрепила только то,
что давно существовало на практике»17.
4 ноября 1866 года был издан циркуляр МВД по Департаменту общих дел
«О
выполнении
статей
Устава
строительного,
запрещающих
кладоискательство и разрушение памятников старины»: «По сведениям,
дошедшим до императорской Археологической комиссии, оказывается, что
некоторые лица, получая от местных начальств дозволения отыскивать клады,
под этим предлогом раскапывают курганы и городища и таким образом портят
и уничтожают достойные внимания памятники древности. Вследствие сего
председатель помянутой Комиссии генерал-адъютант граф Строганов просит
меня сообщить губернаторам, чтобы они, согласно ст. 430 т. X, ч. 1 Свода
Законов гражданских и ст. 40 и 181 Устава строительного, ни под каким видом
не допускали кладоискательств и неизбежного от того разрушения памятников
древности»18.
РГИА Ф. 1284. Оп. 55. Д. 43. Л. 4.
Михеева И. В. Правотворческая деятельность Министерства внутренних дел
Российской империи по охране памятников истории и культуры в XIX – начале XX
века (историко-правовой аспект). Монография. М.: Издательство: Растр-НН, 2009. С.
53.
17 Там же. С. 54.
18 Карпова Л. Б., Потапова Н. А., Сухман Т. П. Охрана культурного наследия в
документах XVII-XX вв. Хрестоматия. Т. I. М.: Издательство «Весь Мир», 2000. С. 135.
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На основании данного закона и циркуляра, дополняющего его, в 1867 году
ИАК подала рапорт по поводу возбуждения уголовного дела о разрытии
курганов в районе Керчи на общественных землях в Ново-Александровской
волости Феодосийского уезда. В ходатайстве говорилось, что «у тамошнего
еврея Обершмуклера продаются разные замечательные в художественном
отношении древности, приобретённые им чрез местного спекулянта,
позволившего себе тайно разрыть курганы на общественной крестьянской
земле». «Я считаю необходимым прежде всего привести в ясность имеет ли
вообще Обершмуклер право продавать их, а потому полагал бы просить
провести формальное следствие по этому предмету и виновных в незаконном
разрытии означенного кургана и продаже добытых в нём вещей предать суду»,
— писал председатель ИАК граф Строганов. Судебное разбирательство
длилось 3 года, в результате которого единственным виновным был признан
крестьянин Ярохин, обвиненный в незаконных раскопках 19.
Вопрос сохранения культурного и исторического наследия всегда
беспокоил российское научное сообщество. В отчёте Археологической
комиссии за 1869 год отмечается, что в ИАК стали реже поступать
археологические находки и ей «приходится следить за помещаемыми в
столичных газетах корреспонденциями по этому предмету» 20 . Проблема
охраны археологических древностей неоднократно становилась предметом
обсуждения на I-ом Археологическом съезде. Уже на открытии съезда 16 марта
1869 года А. С. Уваров в своей речи говорил о бесконтрольном и массовом
разрушении уже известных памятников старины: «Такие утраты
многочисленны, такое разрушение идёт быстро», но «ещё большая часть из
них остаётся для нас неизвестной и пропадает совершенно бесследно» 21. Уже
тогда участникам съезда было ясно, что эффективная охрана древностей
невозможна без усилий всего научного сообщества и создания специального
правительственного органа, который будет следить за исполнением
принимаемых законов22.
При этом, попытки использовать существовавшее законодательство в
интересах науки успехов не приносили. В 1872 году председатель ИАК граф
О самовольном разрытии крестьянами Таврической губернии древних курганов.
РГИА Ф. 1345. Оп. 268. Д. 161. Л. 8.
20 РГИА Ф. 1284. Оп. 60. Д. 24. Л. 3.
21 Труды Первого Археологического съезда в Москве (1869). М., 1871. Изд. под ред.
графа А. С. Уварова Т. 1. С. 30.
22 Там же. С. 31.
56
19

Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 2
«Історіософія держави та права»

Строганов обратился к императору Александру II c предложением
переработать существующий закон Российской империи, позволявший
отчуждать частное имущество для государственных и общественных нужд.
Например, для обеспечения прохода и проезда по большим дорогам, рекам и
озёрам. Желая сохранить археологические памятники на землях Кубанского
казацкого войска, отведённых офицерам и чиновникам, Строганов предложил
дополнить данный закон особыми правилами по изъятию земель из частного
пользования «для ограждения научных интересов государства в отношении
древних курганов, зданий и городищ, находящихся на землях частных лиц» 23.
Своё предложение он заключал словами: «Нельзя не прийти к заключению, что
все эти ограничения вызываются насущными, так сказать, потребностями
гражданской жизни, ибо в противном случае самое осуществление права
собственности и правильное развитие общественного и экономического быта
сделались бы не только затруднительными, но и невозможными» 24.
Об этом было доложено императору и II-е отделение Собственной Его
Императорского Величества канцелярии сообщило, что «такие ограничения
собственности явились бы некоторым вторжением в сферу частных прав и
могли бы поколебать спокойствие и неприкосновенность частного владения».
Причём Строганов предлагал не конфисковать, а лишь временно занимать
земли, с последующей компенсацией владельцу причинённого ущерба. Но IIе Отделение, вполне сочувствуя опасениям Строганова об изъятии земель
«замечательных в научном отношении», лишь предложило выкупать земли
«на основании общих правил об отчуждении частных имений на
государственные или общественные надобности» 25.
Но и действующие законы и циркуляры не всегда соблюдались. О многих
случаях торговли древностями (особенно в провинциальных городах) ИАК
выясняла из прессы совершенно случайно. В апреле 1882 года в №2212 газеты
«Новое время» было напечатано известие, что в Тетюшском уезде на месте
деревянного татарского города Ямбухта найден клад, состоящий из
нескольких кусков серебра весом около 8 фунтов: «Археологическая комиссия
на основании высочайшего утверждения о ней обратилась к Губернатору
Казанскому с просьбой о высылке находки, но сделать этого не удалось» 26.
РГИА Ф. 1261. Оп. 3. Д. 133. Л. 2.
Там же. Л. 4.
25 Там же. Л. 4.
26 РГИА Ф. 1284. Оп. 60. Д. 24. Л. 3.
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Слитки нашли крестьянские мальчишки, но крестьяне Ибрагим и
Шамсутдин Фехретдиновы их отняли. Сами они также нашли несколько
слитков, но не передали начальству, как предписывалось законом. Только один
слиток, который остался у мальчиков, был доставлен губернатору Казани
генерал-лейтенанту Александру Константиновичу Гейнсу. Но и он не передал
его в ИАК, как того требовал закон, а продал частному лицу доктору
Высоцкому за 15 рублей. Остальные слитки братья Фехретдиновы вскоре
сбыли неизвестному проезжему торговцу. За это их оштрафовали на 50 рублей
каждого27.
В том же 1882 году поступило ходатайство Тобольскому губернатору
Лысогорскому Владимиру Андреевичу от его сына статского советника
Лысогорского Владимира Владимировича о разрешении некоему чиновнику
Пузику и купцу 1-й гильдии Эль Калману Каплану производить раскопки
курганов в Курганском и Ялуторовском округах, находящихся в
государственных землях «на собственный счёт»28. А степень ценности кургана
для науки определялась чиновниками со слов местных жителей и для этого не
привлекались профессиональные археологи 29.
По закону, все найденные в курганах древности, которые искатель пожелал
бы взять себе, предварительно должны были быть предъявлены лицам,
которые будут назначены уездными начальниками для наблюдения за
раскопками. Но наблюдать за раскопками назначали станичных старшин или
поселковых атаманов и сохранность древностей держалась на честном слове
чиновников и коммерсантов. Это естественно приводило к массовым
расхищениям и злоупотреблениям ответственных лиц. А находки попадали на
антикварный рынок и ярмарки с фальшивым паспортом или вообще без
него30.
Главным ограничителем таких грабительских раскопок по-прежнему были
циркуляры МВД. В результате ходатайства Археологической комиссии от 31
июля 1882 года, МВД издало циркуляр о необходимости представлять находки
археологического характера местной полицейской власти, а затем через
Там ж. Л. 4–6.
РГИА Ф. 1291. Оп. 53. Д. 5. Л. 66.
29 Там же. Л. 74–75.
30 Смирнов Я. И., Восточное серебро. Атлас древней серебряной и золотой посуды
восточного происхождения, найденной преимущественно в пределах Российской
империи. Издание Имп. Археологической Комиссии ко дню 50-летия её
деятельности. СПб: [2-го февраля] 1909. С. LXXI.
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губернское начальство в ИАК. Другой циркуляр министерства от 31 мая 1884
года предписывал губернаторам точно и непременно соблюдать прежние
циркулярные распоряжения. А циркуляр МВД от 27 ноября 1886 года
запрещал проведение всякого рода раскопок на казенных, церковных и
общественных землях без специального разрешения Археологической
комиссии31.
Археологическую комиссию также беспокоили неконтролируемые
раскопки, которые проводились иностранцами. В парижском археологическом
журнале «Revue Archeologique» за январь и февраль 1885 года вышли статьи
французского путешественник Бапста о раскопках, произведённых им на
Кавказе в 1883 году, где он описывает не только сами раскопки, но и покупки
различных древностей, которые он вывез в Париж. Также он описывает
большой памятник восточного искусства, который он ещё намеревался вывезти
в Париж32.
Когда в 1885 году ИАК стало известно об этом, Комиссия, «занятая
отслеживанием раскопок и принятием мер к ограничению наших памятников
древности от повреждений и расхищений обратилась в Департамент общих
дел МВД» с просьбой сообщить кто, на каком основании и когда выдал
разрешение на раскопки и вывоз древностей из страны. Открытый лист был
выдан Бапсту генералом-адъютантом начальствующим гражданской частью на
Кавказе в 1883 году, поскольку он «был командирован французским
правительством с научной целью» 33. Хотя уже циркуляр МВД от 31 июля 1882
года обязывал представлять находки, имеющие археологический характер, в
местную полицию, а затем через губернские власти направлять в ИАК.
Ещё на заседаниях VI археологического съезда в 1884 году, А. И. Свирелин
предлагал возложить охрану памятников старины на их владельцев
(учреждения, ведомства, частных лиц), создав уездные археологические советы
из местных учителей под руководством члена одного из археологических
обществ, а К. И. Турчаковский выступил с идеей создания
специализированного общества для сохранения древних памятников по
аналогии с подобными европейскими организациями. Идею поддержали

Николаева Н. С. Роль Археологической комиссии в формировании музейных
собраний во второй половине XIX в. Вопросы музеологии. 2013. № 2 (8). С. 117.
32 РГИА Ф. 1284. Оп. 60. Д. 5. Л. 8.
33 Там же. Л. 16.
59
31

Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 2
«Історіософія держави та права»

участники съезда34.
Следующим важным этапом в вопросе охраны древностей стало
Высочайшее повеление от 11 марта 1889 г., в соответствии с которым
Археологической комиссии давалось «Исключительное право производства и
разрешения, с археологической целью, раскопок в Империи, на землях
казённых, принадлежащих разным установлениям и общественных. Все
учреждения и лица, предполагающие производить подобные раскопки,
обязаны, независимо от сношения с начальством, в ведении которого состоят
упомянутые земли, входить в предварительное соглашение с Императорской
Археологической Комиссией. Открываемые при раскопках ценные и особо
важные в научном отношении предметы должны быть присылаемые в
Императорскую Археологическую Комиссию, для представления на
Высочайшее воззрение»35.
Однако исполнение нового закона оставляло желать лучшего. Ещё в 1888
году прусский подданный Виллибальд Иоппих через Министерство
иностранных дел получил от генерал-губернатора Гродно разрешение на
«розыскание клада в полотне состоящей в ведении Министерства путей
сообщения казённой шоссейной дороги»36. Разрешение выдавалось сроком на
два года. В нём говорилось, что «раскопки должны производиться с участием
представителей местной казённой палаты и прокурорского надзора. Самый же
клад был бы доставлен под конвоем чинов полиции в Белостокское отделение
Государственного банка для приведения в известность размера оного и
хранения впредь до дальнейших распоряжений правительства» 37.
Хоть Высочайшее повеление от 11 марта 1889 года запрещало
археологические раскопки на государственных и общественных землях без
санкции ИАК, но в 1890 году Виллибальд Иоппих получил новое разрешение
напрямую от местных властей. Не воспользовавшись им за два года, в 1892 году
он через МИД подал новое ходатайство, которое было вновь удовлетворено. И
только когда Виллибальд Иоппих в 1894 году подал очередное ходатайство, оно
попало в ИАК и ему отказали на основе закона от 11 марта 1889 года. «ИАК не
Шаманаев А. В., Зырянова С. Ю. Охрана культурного наследия в Российской
империи: учебное пособие. Науч. ред. А. С. Мохов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
2018. С. 87.
35 Отчёт Императорского Археологического Общества. Вып. за 1889 год. СПб: Тип. Гл.
упр. уделов, 1892. С. 3–4.
36 РГИА Ф. 1284. Оп. 51. Д. 74. Л. 16.
37 Там же. Л. 18.
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находит возможным разрешать раскопки с целью отыскания кладов, как
занятия, не имеющие научного значения и никогда не оправдывающегося на
деле во всяких тех случаях, когда подобные кладоискательства разрешались и
даже сопровождались Правительственной субсидией» 38 . Однако в данном
случае на исполнение этого закона потребовалось более 5 лет. Как и в случае с
раскопками курганов Сибири, у ИАК не хватало ресурсов, чтобы в полной
мере проконтролировать подобные раскопки и удостовериться в сохранности
найденных древностей.
В Российской империи с 1863 по 1904 год возникло 35 научно-исторических
обществ: Московское археологическое общество (1864), Русское историческое
общество в Санкт-Петербурге (1866), Русский археологический институт в
Санкт-Петербурге (1877) и многие другие. «Во главе многих обществ стояли
влиятельные в правительственных кругах люди» 39, тогда как покровителями
этих обществ становились императоры или члены императорской семьи, но
они как правило занимались не научной деятельностью, а помогали решать
организационные вопросы. Однако участие высокопоставленных лиц не могло
улучшить ситуацию с охраной археологических памятников.
ИАК признавала удручающее положение дел во всех регионах империи,
указывая, что охрана древностей не может быть уделом частных лиц: «наши
древности расходятся во множестве по различным коллекциям и стали
предметом спекуляции», тогда как «в других государствах давно уже стало
аксиомой, что для успешного надзора за историческими памятниками надзор
должен осуществляться только государственными учреждениям, а не
частными обществами…»40.
Но, несмотря на Высочайшее повеление от 11 марта 1889 года, в ИАК
поступало всё больше жалоб на постоянно возрастающее число разграблений
курганов, могильников и городищ, расположенных на государственных и
общественных землях. Комиссия отметила, что из-за отсутствия надлежащего
полицейского надзора «хищнические, недозволенные раскопки производятся
самым откровенным образом в ужасающих размерах». В пример приводились
керченские антикварные лавки, «переполненные древностями, иногда очень
Там же. Л. 22.
Шаманаев А. В., Зырянова С. Ю. Охрана культурного наследия в Российской
империи: учебное пособие. Науч. ред. А. С. Мохов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
2018. С. 63.
40 Отчёт Императорского Археологического Общества. Вып. за 1889 год. СПб: Тип. Гл.
упр. уделов, 1892. С. 2–3.
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ценными»41.
Директору Керченского музея древностей Владиславу Шкорпилу
приходилось выкупать за личные средства многие древности, которые активно
разграблялись «счастливчиками». Сохранились воспоминания керченских
«счастливчиков» о том, как он не давал им спокойно заниматься грабежом:
«саркофаг мы принесли домой. Но кто-то донес директору музея Шкорпилу.
Если бы директор приехал до нас и сказал: «Ребятки, отдайте. Это саркофаг»,
— то мы бы ему отдали, но он заявил в полицию. Так мы его, этот саркофаг,
ночью разобрали и раскидали кругом. Но ведь все знали, что я копаю, и нас
присудил мировой судья семью суток сидеть. Мы, недовольные, подали в
Феодосийский уездный суд, через две недели судили нас вторично» 42.
Даже попытки полиции привлечь нарушителей закона к ответственности
зачастую оканчивались либо оправданием копателей, либо наказание было
настолько лёгким (до 7 суток ареста), что «скорее поощряли их продолжать
свои хищнические раскопки, чем прекращать их, отнимая у преследующих
охоту к дальнейшему бдительному надзору» 43.
Тем не менее, за 1896 год в Керчи было осуждено 36 грабителей 44.
Помощь полиции осложнялась тем, что российское законодательство
разграничивало клад, который подпадал под 430 статью Гражданского
законодательства и археологическую находку подпадающую под 538 и 539
статьи Гражданского законодательства. Находкой «считалось обретение вещей
и других движимых имуществ, которых владелец неизвестен» 45 . И в
соответствии с 538 и 539 статьями все археологические находки оставались
нашедшему. Данное положение действовало как до публикации закона 1889
года, запретившего раскопки на государственных и общинных землях, так и
после. Правоприменительная практика за 1885 год показывает, что случайные
находки, совершённые крестьянами на казённых землях, власти оставляли за
РГИА Ф. 1284. Оп. 60. Д. 58. Л. 2.
Лазенкова Л. М. Керченский музей древностей. Исследователи. В.В. Шкорпил.
Боспор Киммерийский, Понт и варварский мир в период античности и
средневековья. Сборник научных материалов III Боспорских чтений. Керчь, 2002. С.
148–150.
43 РГИА Ф. 1284. Оп. 60. Д. 58. Л. 2.
44 Боровкова В. Н. Коллекционеры и торговцы керченскими древностями. Керчь:
Издательство: Фонд Деметра, 1999. С. 138.
45 Свод Законов Российской Империи. Том X: 1912: [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://civil.consultant.ru/reprint/books/211/60.html (дата обращения
25.01.2021)
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ними 46 . Ведь даже если удавалось установить, что древности найдены на
государственной земле, то нужно было доказать, что проводились именно
целенаправленные раскопки.
В то же время, при сохранении легального рынка антиквариата было
практически невозможно доказать, что те или иные древности добыты
незаконным путём. В 1890-е годы ИАК предложила ужесточить
ответственность за нарушение закона от 11 марта 1889 года, а также полностью
запретить кладоискательство и установить строгую ответственность за утайку
не только кладов, но и археологических находок47. Однако никаких поправок в
законодательство внесено не было и Комиссия могла лишь констатировать
«равнодушие местной полиции к охране древностей или сознание
представителями своего полного бессилия в борьбе с кладоискательством» 48.
И так как наказания ограничивались штрафами или непродолжительными
арестами, а преступники в любой момент могли уничтожить улики, то
государственным учреждениям и историческим обществам приходилось
мириться с торговцами древностями даже откровенно незаконного
происхождения.
В Известиях ТУАК за 1890 год отмечалось, что у одного обывателя Керчи
Ермолая Запорожского имеются древности, «которые он приобретает от
случайных находок и держит для продажи». У него имеется несколько
надгробных плит с древнегреческими надписями и почти все камни, по словам
Ермолая Запорожского, найденные над татарской слободкой на общественных
землях в 1889 году 49 . В одном только 1891 году ИАК приобрела у него
древностей на 5000 рублей50.
В 1897 году ИАК направила в Управление государственными имуществами
письмо с обозначением необходимости «принять меры к прекращению в
Кубанской области раскопок курганов, производимых местными жителями
хищническим образом, лишивших науку и государственные хранилища
многих драгоценных памятников древности» 51 . Профессору Веселовскому
РГИА Ф. 1284. Оп. 60. Д. 192. Л. 7.
Там же. Л. 3–4.
48 Там же. Л. 5.
49 Ящуржинский Х. Керченские древности. Известия Таврической Учёной Архивной
Комиссии. Вып. № 10 (год четвёртый). Под редакцией О. Лашкова. Керчь: Тип. Газеты
«Крым», 1890. С. 115.
50 РГИА Ф. 468. Оп. 13. Д. 1076. Л. 7.
51 РГИА Ф. 378. Оп. 6. Д. 35850. Л. 3.
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поручили выяснить причины этого «хищничества». Как он сообщал в ИАК,
выяснилось, что местные жители производили раскопки курганов в
большинстве случаев в лесах, принадлежащих казённым лесничествам,
предварительно
договариваясь
с
объездчиками
этих
лесов,
«потворствовавшими кладоискателям» 52. «И всё это развилось в откровенное
хищничество в Майкопском отделе Кубанской области, в регионах станиц
Ярославской, Костромской, Махошевской и Царской». ИАК потребовала
произвести дознание и привлечь к ответственности виновных в нарушении
Высочайшего повеления от 11 марта 1889 года53.
В Управлении государственными имуществами «приняли к сведению»
информацию профессора Веселовского, но проведя собственный осмотр
«выяснили», что курганов у них никто не копает, и в обозначенном районе их
очень мало: «У одного вершина изрыта на полсажени, а вершина другого на
один аршин очень давно, неизвестно когда и кем». Ответ завершался словами:
«обязуюсь вменить чинам лесной стражи в обязанность не допускать никого к
раскопкам курганов в охраняемых ими местностях» 54.
5 января 1916 года в станице Таманской Кубанской области казаки тайно
раскапывали курганы. В одной из этих каменных гробниц, крытой поперёк
длинными толстыми плитами, был обнаружен мраморный саркофаг, который
под присмотром прибывшего на раскопки Шкорпила был доставлен в
Таманскую Вознесенскую церковь. А вот саму гробницу казаки полностью
разобрали в поисках тайников с золотом. Ничего не найдя они, ещё до приезда
Шкорпила, забрали с собой закрывавшие его плиты и продали их в станице 55.
Самовольные раскопки курганов крестьянами также не были редкостью. В
отчётах И. М. Новицкого о раскопках в Ярославской губернии за 1904, 1912 и
1913 годы содержатся сведения о продолжающемся разрушении некрополя,
входящего в состав Тимерёвского археологического комплекса— могильника у
деревни Гончарово. За предшествовавшие 5 лет местные крестьяне раскопали
несколько курганов: «Результатом таких раскопок явилось несколько
испорченных курганов ямами на вершине и склонах, но, по-видимому,

Там же. Л. 6.
Там же. Л. 6.
54 Там же. Л. 8.
55 Случайные находки и приобретения за 1916 и 1917 годы (с 13 рис.). Известия
Императорской Археологической Комиссии. 1918. № 65. С. 166–167.
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недокопанных». В нескольких местах курганы были запаханы крестьянами 56.
Подводя итог российской правоприменительной практики в области
сбережения археологических древностей, следует отметить, что «российское
законодательство об охране историко-культурного наследия имело
существенные лакуны» 57 . Несмотря на ограничение раскопок на
государственных и общественных землях, власти не шли на уступки научному
сообществу по ограничению права частной собственности, чтобы не создавать
опасный для землевладельцев прецедент.
Однако,
проблема
скрывалась
не
только
в
несовершенстве
законодательства. Порой не соблюдалось уже действующее законодательство,
а циркуляры МВД, направленные на охрану памятников древности,
игнорировались губернскими властями. Нарушение же законов и циркуляров
МВД не влекло за собой серьёзных последствий. Раскопки самого разного
масштаба проводились частными лицами, включая иностранцев, практически
полностью игнорируя ИАК и при попустительстве местных властей.
Всё это до самого краха Российской империи позволяло существовать
легальному рынку археологических древностей, который наполнялся
древностями, добытыми в том числе и незаконным способом. Проблема
незаконной добычи и торговли древностями в Российской империи второй
половины XIX века и начала XX века заслуживает более пристального
изучения. В перспективе следует определить способы приобретения
древностей и оценить масштабы явления, включая денежное его выражение.
PhD-Candidate Dmitriy Kozlovskiy (Saint Petersburg, Russian Federation)
Protection of archeological heritage and problems of law enforcement in the Russian
Empire during the second half of the XIX – beginning of the XX centuries
This article makes a contribution toward the problem of violation of protective
legislation in Russian Empire. This work relies for a large part on Russian archival
documents found in the Russian Historical Archive and the library and archives of the
Institution of Culture Resources, and analysis of memoires, legal acts and scientific
publications. Such excavations were mostly active after 1861 and there is an analysis of
particular cases of both direct violation and circumvention of the protection legislation. This

РО НА ИИМК РАН Ф. 1. Оп. 1. 1912. Д. 169. Л. 3; РО НА ИИМК РАН Ф. 1. Оп. 1. 1913.
Д. 41. Л. 8; РО НА ИИМК РАН Ф. 1, Оп. 1. 1904. Д. 117. Л. 1.
57 Шаманаев А. В., Зырянова С. Ю. Охрана культурного наследия в Российской
империи: учебное пособие. Науч. ред. А. С. Мохов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
2018. С. 87.
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article leads to a better understanding of illegal or semi-legal excavations on public lands
and shows the reaction of both the scientific community and officials of various
departments. Protective legislation couldn’t solve the problem of destruction of
archaeological sites, and government tried to compensate it with special decrees. But local
authorities often either ignored them, or executed carelessly. It allowed private individuals,
with no relation to archaeology, to conduct excavations on public lands for commercial
purposes with almost no restrictions. Archival materials show that even foreigners could
engage in treasure hunting in violation of current legislation, but with the direct permission
of the authorities. And the scientific community did not have human and financial resources
to prevent it promptly. The article also emphasizes that the existing legislation preserved
huge gaps that were used by robbers and merchants. On the other hand, attempts of
scientific community to use certain laws to their advantage were suppressed at the highest
level when it encroached interests of the landowners. The responsibility for tomb raiders
was penalty and a few days of arrest. So archeologists were forced to bargain with them
without involving the police. Analysis of periodicals, notes of Russian archaeologists and
archival data allows us to conclude that the trade in antiquities was extremely widespread,
profitable and involved all layers of Russian society from peasants to merchants and
landowners. But private land property and property of antiquities found on it, allowed legal
antique market to fill it up with archeological antiquities of various origins, including illegal
ones. And despite the devastating consequences, the authorities of the Russian Empire did
not suppress it, because this would require violation of the rights of landowners.
Key words: protection of cultural heritage, trade of antiquities, illegal excavations,
protective legislation, history of Russia.
Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Проблемы исполнения законодательства Российской империи по охране
археологических памятников во второй половине XIX – начале XX вв.
Данная статья посвящена проблеме нарушения законодательства Российской
империи по охране археологических памятников. Работа основана на анализе
научных публикаций, законодательных актов, записок современников и материалов
из архивов РГИА и ИИМК РАН. Рассматриваются различные случаи незаконных или
полулегальных раскопок на государственных землях. Анализ архивных материалов
позволяет говорить, что незаконная добыча и торговля археологическими
древностями наибольшее распространение приобрели в пореформенный период. В
статье на конкретных примерах показаны способы, как прямого нарушения, так и
обхода охранного законодательства, охарактеризованы реакции как научного
сообщества, так и государственных чиновников различных ведомств. Действовавшее
охранное законодательство не могло решить проблему разрушения археологических
памятников, и правительство старалось компенсировать это различными
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дополнительными циркулярными распоряжениями. Однако власти на местах часто
их игнорировали или недобросовестно исполняли. Это позволяло частным лицам, не
имеющим отношения к археологии, проводить раскопки на государственных землях
с коммерческими целями практически безо всяких ограничений. Архивные
материалы показывают, что даже иностранцы могли заниматься кладоискательством
в нарушение действующего законодательства, но по прямому разрешению властей. А
у научного сообщества не было материальных и человеческих ресурсов, чтобы это
своевременно пресекать. Также в статье подчёркивается, что уже действовавшее
законодательство сохраняло огромные лакуны, которыми пользовались грабители и
торговцы. Попытки научного сообщества использовать некоторые законы в своих
интересах пресекались на самом высоком уровне, когда это затрагивало интересы
землевладельцев. За грабительские раскопки грозил только штраф и несколько суток
ареста и учёные были вынуждены договариваться с грабителями, не привлекая
полицию. Анализ, периодической печати, заметок российских археологов, а также
архивных данных позволяет сделать вывод, что торговля археологическими
древностями была чрезвычайна распространена, прибыльна и охватывала все слои
российского общества – от крестьян до купцов и помещиков. А неприкосновенность
частных землевладений и, следовательно, найденных на ней древностей, позволяла
легальному антикварному рынку России пополняться древностями самого разного
происхождения, в том числе и незаконного. И несмотря на разрушительные
последствия, власти Российской империи не пресекли её, поскольку это потребовало
бы ущемления прав землевладельцев.
Ключевые слова: охрана культурного наследия, торговля древностями,
незаконные раскопки, охранное законодательство, история России.
Дмитро Козловський (Санкт-Петербург, Російська Федерація)
Проблеми виконання законодавства Російської імперії з охорони
археологічних пам’яток у другій половині XIX – на початку XX ст.
Дана стаття присвячена проблемі порушення законодавства Російської імперії з
охорони археологічних пам’яток. Робота заснована на аналізі наукових публікацій,
законодавчих актів, записок сучасників і матеріалів з архівів РГІА та ІІМК РАН.
Розглядаються різні випадки незаконних або напівлегальних розкопок на державних
землях. Аналіз архівних матеріалів дозволяє говорити, що незаконний видобуток і
торгівля археологічними старожитностями найбільшого поширення набули в
пореформений період. У статті на конкретних прикладах показані способи, як
прямого порушення, так і обходу охоронного законодавства, охарактеризовані
реакції як наукової спільноти, так і державних чиновників різних відомств. Діюче
охоронне законодавство не могло вирішити проблему руйнування археологічних
пам’яток, і уряд намагався компенсувати це різними додатковими циркулярним
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розпорядженнями. Проте влада на місцях часто їх ігнорували або несумлінно
виконувала. Це дозволяло приватним особам, які не мали відношення до археології,
проводити розкопки на державних землях з комерційними цілями практично без
жодних обмежень. Архівні матеріали свідчать, що навіть іноземці могли займатися
пошуками скарбів, порушуючи чинне законодавство, але маючи, при цьому, прямий
дозвіл влади. А у наукового співтовариства не було матеріальних і людських ресурсів,
щоб це своєчасно припиняти. Також в статті підкреслюється, що вже діюче
законодавство зберігало величезні лакуни, якими користувалися грабіжники і
торговці. Спроби наукового співтовариства використовувати деякі закони в своїх
інтересах припинялися на найвищому рівні, коли це раптово зачіпали інтереси
землевласників. За грабіжницькі розкопки погрожував тільки штраф і кілька діб
арешту. Тож учені були змушені домовлятися з грабіжниками, не привертаючи
поліцію. Аналіз, періодичної преси, заміток російських археологів, а також архівних
даних дозволяє зробити висновок, що торгівля археологічними старожитностями
була надзвичайна поширена, прибуткова і охоплювала всі верстви російського
суспільства - від селян до купців і поміщиків. А недоторканність приватних
землеволодінь і, отже, знайдених у їхніх межах старожитностей, дозволяла
легальному антикварному ринку Росії поповнюватися старожитностями різного
походження, в тому числі і незаконного.
Ключові слова: охорона культурної спадщини, торгівля старожитностями,
незаконні розкопки, охоронне законодавство, історія Росії.
⃰ Козловский Дмитрий Вячеславович – аспирант кафедры археологии СанктПетербургского государственного университета.
Е-mail: st063838@student.spbu.ru
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https://doi.org/10.38129/Ann.Yur.Ist.2021.5.2.69
УДК 342.395.2+342.552.3+342.553
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ
(БЕРЕЗЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 1917 РОКУ)
РАДИМ ГУБАНЬ (Київ, Україна) ⃰
ДМИТРО МАЛЕЖИК (Київ, Україна) ⃰

Актуальність теми. Питання діяльності місцевих органів виконавчої
влади є надзвичайно актуальним в період, коли будь-яка держава знаходиться
в умовах надзвичайної турбулентності та активної трансформації суспільнополітичних процесів. У кризові та переломні історичні періоди саме робота
місцевих органів влади часто визначає майбутнє регіонів, а подекуди – цілих
держав. Незважаючи на те, що минуло понад 100 років від часу діяльності
Тимчасового уряду, Україна нині перебуває в доволі схожій історичній
ситуації. З одного боку, влада намагається протистояти ідеологічній,
інформаційній, економічній та військовій агресії з боку Російської Федерації, а
з іншого боку, у державі наявна потужна «пʼята» колона, яка активно
підтримується ззовні та прагне за будь-яку ціну розколоти українське
суспільство. Водночас, окремі історичні процеси та події часто краще
аналізувати через певний проміжок часу після їх завершення, що дає змогу
здійснення концептуального аналізу без «емоцій» та ідеологічних нашарувань.
Історіографія питання. Діяльність Тимчасового уряду є однією з найменш
досліджених сторінок вітчизняної історії права. Незважаючи на значну
кількість радянських дослідників історії революційних подій у Росії,
монографічні праці, присвячені діяльності Тимчасового уряду, є достатньо
нечисленними. З-поміж них варто виокремити дослідження В. Васюкова,
П. Волобуєва, А. Ігнатьєва, З. Лозинського, Н. Рубінштейна, В. Старцева. Із
сучасних російських істориків діяльність Тимчасового уряду активно
досліджує Ф. Гайда. Роботи згаданих вчених стосувалися переважно загальних
рис діяльності Тимчасового уряду, і в них майже цілком відсутні факти про
регіональні особливості діяльності пореволюційних органів влади. Очевидно,
що цю лакуну мали б заповнити українські радянські історики. Однак, як
69

Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 2
«Історіософія держави та права»

цілком слушно зазначає М. Ковальчук, їх мало цікавила навіть Лютнева
революція, навіть попри те, що в більшовицьких вчених дослідження
революцій завжди було в пріоритеті: «У радянській історичній літературі
лютнево-березневі події 1917 р. на території України описувалися зазвичай
дуже стисло, не заглиблюючись у деталі»1. Цілком очевидно, що «буржуазний»
Тимчасовий уряд фактично не став предметом дослідження. Однак, і після
здобуття Україною незалежності, тематика діяльності Тимчасового уряду в
Україні не стала пріоритетною. Окрім дисертаційного дослідження
А. Нітченко, присвяченого органам місцевого самоврядування та виконавчої
влади Тимчасового уряду Чернігівської губернії 2 , ґрунтовні праці про
діяльність Тимчасового уряду на українських землях відсутні. Наукові розвідки
Ю. Лопатовського, зміст яких значною мірою є тотожним 3 , абсолютно не
вичерпують проблематику організації та діяльності місцевих органів
виконавчої влади Тимчасового уряду на Правобережній Україні. Вони швидше
окреслюють згадану вище проблематику, узагальнюючи наукові праці інших
дослідників, не вдаючись при цьому до аналізу архівних джерел. Отже, аналіз
в тому числі не залучених до наукового обігу архівних джерел, дозволить
покращити розуміння особливостей організації та діяльності місцевих органів
виконавчої влади Тимчасового уряду на Правобережній Україні.
Джерельна база дослідження. Окрім дослідження мемуарів учасників
революційних перипетій, які дозволили окреслити суспільно-політичне тло, на
фоні якого розгорталися означені події, до написання зазначеної праці активно
залучалися архівні матеріали, частина з яких вперше вводиться до наукового обігу.
Серед них – документи Державного архіву Київської області, Державного
архіву Вінницької області, Державного архіву міста Києва. Саме матеріали цих
архівних установ дозволили продемонструвати регіональний зріз діяльності
місцевих органів виконавчої влади. Матеріали газети «Вісти Київського

Ковальчук М. А. Лютнева революція в українській провінції. Український
історичний журнал. 2007. №4. С. 91.
2 Нітченко А. Г. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади Тимчасового
уряду (на матеріалах Чернігівської губернії): дис. ... канд. іст. Наук. Чернігів, 2012. 314
с.
3 Лопатовський
Ю. Утворення інституту комісарів Тимчасового уряду у
Правобережній Україні. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету. Серія «Історія». С. 42–46; Лопатовський Ю. Виконавчі комітети
громадських організацій та інститут комісарів Тимчасового уряду: проблема
взаємовідносин. Гілея. 2016. № 114. С. 39–43.
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Виконавчого комітету при Губерніяльному Комісарові Тимчасового уряду»
дозволи дослідити особливості становлення місцевої влади Тимчасового уряду
на Київщині. Використання журналів засідань Тимчасового уряду дало
можливість простежити загальноросійську політику у сфері місцевих органів
виконавчої влади.
Методологія дослідження. З огляду на недостатнє вивчення поставленої
проблеми, дескриптивний метод став одним із центральних дослідницьких
засобів. Діалектичний метод дав можливість показати еволюцію діяльності
місцевих органів виконавчої влади в їх різноманітності та суперечливості.
Системно-функціональний метод дав змогу комплексно охарактеризувати
суспільно-політичні процеси на українських землях в березні–жовтні 1917 р. з
огляду на їх динамічну мінливість. Статистичний метод використовувався під
час аналізу змін керівництва на рівні губерній та повітів. Порівняльний метод
знайшов застосування в процесі порівняння діяльності органів влади
Правобережної та Лівобережної України.
Основний аналіз. Якщо переважна більшість населення імперії з
ентузіазмом зустрічала зречення царя і покладала великі сподівання на
майбутні здобутки революції, то влада на місцях не так однозначно ставилася
до зміни внутрішньополітичної ситуації в державі. Нерідко губернатори
прагнули приховати згадану інформацію від населення. Так, чернігівський
губернатор барон Гревеніц спочатку заборонив пресі друкувати будь-яку
інформацію про зречення Миколи ІІ і навіть наказав конфіскувати номер
«Чернігівського слова», в якому повідомлялося про цю подію 4 . Проте,
наступного дня після появи розпорядження Тимчасового уряду про усунення
губернаторів та віце-губернаторів з їхніх посад,
виконання обов’язків
чернігівського губернського комісара розпочав голова губернської земської
управи А. Бакуринський 5 . У Харкові наклад часопису «Южный край», який
надрукував повідомлення про падіння царату всупереч волі місцевого
губернатора, теж було конфісковано поліцією. Готуючись до можливих
сутичок, губернатор навіть викликав до Харкова військовий підрозділ із
Балаклеї 6 . Натомість у Полтаві губернатор Моллов сам повідомив про
революцію на засіданні міської думи7.
Ковальчук М. А. Лютнева революція в українській провінції. Український
історичний журнал. 2007. №4. С. 94.
5 Там само. С. 94.
6 Там само.
7 Там само.
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У березні 1917 р. Тимчасовим урядом було ухвалено та передано головам
губернських земських управ рішення про скасування інституту губернатора і
віце–губернатора та створення посад губернських комісарів Тимчасового
уряду. Ці посади обіймали голови земських управ. Голови повітових земських
управ отримали повноваження повітових комісарів, які поєднували з
головуванням у земській управі. Посада комісара була не виборною, і голови
земських управ обіймали ці посади автоматично, не потребуючи ніякого
затвердження. Комісари призначалися та діяли з метою реалізації контрольнонаглядових функцій щодо законності діяльності місцевого самоврядування, а
також брали на себе відповідний обсяг повноважень з управління територією.
У підпорядкуванні губернського комісара знаходився штат колишнього
губернського правління8.
Голови земських управ звільнялися від процедури затвердження
Тимчасовим урядом та могли відразу приступати до виконання своїх
обов’язків. Проте, як вважає Ю. Лопатовський, на час ухвалення такого
рішення урядом, у більшості випадків ці особи скомпрометували себе
настільки, що їхнє призначення комісарами нової влади сприймалось
населенням, громадськими організаціями, які ставали на шлях революційних
змін та демократичних перетворень, досить негативно, викликало певне
нерозуміння та подальший спротив9.
Першочергово уряд зробив ставку на земське самоврядування,
призначивши голів земських управ комісарами різних рівнів. Цілком
очевидно, що земство у свою чергу висловлювало велику підтримку
Тимчасовому уряду. Проте, земство, як інституція та значна частина його
очільників у силу минулої діяльності негативно сприймались населенням та
наражались на опір10.
Загалом же, необхідно відзначити, що передача влади, як правило,
проходила мирно, цивілізовано та оперативно. Наприклад, на Київщині 6
березня голова місцевої губернської земської управи М. Суковкін розпочав
свою роботу як комісар Тимчасового уряду11.
Лопатовський Ю. Виконавчі комітети громадських організацій та інститут комісарів
Тимчасового уряду: проблема взаємовідносин. Гілея. 2016. № 114. С. 40.
9 Лопатовський
Ю. Утворення інституту комісарів Тимчасового уряду у
Правобережній Україні.. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету. Серія «Історія». С. 43.
10 Там само. С. 45.
11 Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 4.
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Для обговорення і вирішення справ, які належали до розгляду
губерніального комісара уряду, а також для спрямування діяльності повітових
рад громадських організацій та інших адміністративних органів губернії в
місті Києві засновувався головний адміністративний колегіальний орган
губернії «Київська Губерніальна Рада Громадських організацій» 12.
До її складу входило 117 членів. Крім того, рада могла прийняти до свого
складу представників від організацій, які виникали. Представництво
громадських організацій виглядало таким чином: земське зібрання – 12 осіб;
земська управа – 2; загально-кооперативний зʼїзд – 5; Рада робітничих,
солдатських і офіцерських депутатів – 5; повітові селянські організації − 24;
повітовий кооперативний зʼїзд – 12; повітові ради – 12; Українська Центральна
Рада – 3; повітові українські організації – 12; Київський міський громадський
комітет – 5; польська організація – 2; духовенство – 2; земські службовці – 3;
єврейські організації – по 1 на повіт (загалом – 12); судові інституції – 1; Комітет
Південно-Західного фронту − 2; губерніальний комітет В. З. С. – 1; жіноче
загальне зібрання – 1; рада адвокатів – 1. Керівництво ради складали
губерніальний комісар і його заступник. На кожну сесію ради обиралася
президія в складі голови, двох товаришів і двох секретарів 13.
Компетенція ради окреслювалася такими повноваженнями:
А) зміцнення нового державного ладу;
Б) сприяння реалізації постанов нового уряду;
В) клопотання перед Тимчасовим урядом про прийняття відповідних
розпоряджень, які потребує губернія і які перевищують компетенцію ради;
Г) затвердження проектів інструкцій, які регулюють діяльність
адміністративних органів губернії;
Ґ) затвердження кошторису видатків Виконавчого комітету
Д) розгляд всіх питань, які вносив у раду Виконавчий комітет 14.
Засідання ради скликалося Виконавчим комітетом, виходячи з необхідності,
а також за клопотанням не менше 12 членів ради і вважалося таким, що
відбулося, за присутності будь-якої кількості членів ради 15 . Таким чином,
відсутність чітко встановленого кворуму з одного боку робила неможливим
блокування діяльності ради, а з іншого – спонукала членів ради до участі в її засіданнях,

Там само.
Там само.
14 Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 4. С. 23.
15 Там само.
12
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оскільки у випадку їх відсутності питання розглядалося без їх участі.
Очевидно, що у зв’язку з необхідністю поширення свого досвіду серед
інших українців, Комітет визнав потрібним розсилати «Вісти Київського
виконавчого комітету при Губерніяльному Комісарові Тимчасового уряду» (в
яких і йшлося про його створення) губерніальним, повітовим, національним та
іншим громадським та адміністративним установам Київщини, Полтавщини,
Харківщини,
Поділля,
Волині,
Чернігівщини,
Катеринославщини,
Херсонщини, Таврії, Чорноморії, Донщини й Кубані, тобто «у всі ті нинішні
губернії, що охоплюють місцевість, населену головним чином українською
людністю»16.
Слід зазначити, що Рада досить швидко запрацювала. Вже 16 березня
відбулося її перше засідання. На ньому було ухвалено рішення про те, що
Виконавчий комітет мав складатися з 12 членів (включно з комісаром, його
помічником і членом управи). Цього ж дня головою Виконавчого комітету ради
було обрано М. Грушевського, а заступником – Д. Антоновича17.
Про певну поспішність в утворенні влади на місцях може свідчити і той
факт, що «Положення про виконавчий комітет» було затверджене вже після
його обрання – 21 березня. Очевидно, це пояснювалось необхідністю
якнайшвидше заповнити вакуум влади. У цьому документі зазначалося, що
Виконавчий губернський комітет є виконавчим органом Губернської ради. Він
мав обиратися радою зі свого складу закритим балотуванням. Головував у
Комітеті губернський комісар або його заступник. Комітет опікувався
адміністративними справами в губернії, а також постійно взаємодіяв із
повітовими комітетами і Київським міським виконавчим комітетом. Комітет
мав безпосередньо вирішувати питання з призначення на керівні посади осіб,
які підпорядковувалися губернському комісару, а також мав відповідати на
запити як повітових комітетів і комітетів повітових міст, так і посадових осіб,
мав право надавати їм повноваження для здійснення екстрених заходів. На
нього також покладався обов’язок складати доповіді з питань, які належали до
компетенції ради, а також з питань які були передані радою на вирішення
Комітетом.
У Положенні значна увага приділялася питанню взаємодії міського та
губерніального комітетів. Так, зокрема, скликання спільних засідань
Вісти Київського Виконавчого
Тимчасового уряду. 1917. № 1. С. 2.
17 Там само. С. 5.
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губернського і міського виконавчих комітетів з метою координації їхніх дій,
відбувалося за погодженням обох органів. Для вирішення питань, які
одночасно стосувалися інтересів міста Києва та Київської губернії
утворювалася спеціальна погоджувальна комісія з рівною кількістю членів
Київського міського і Київського губернського виконавчих комітетів 18.
Відповідно до Рішення Тимчасового уряду від 19 березня, з метою
якнайбільшого поширення серед населення прийнятих Тимчасовим урядом
постанов, відозв і звернень Міністерству внутрішніх справ доручалося
запропонувати повітовим комісарам перейнятися копіюванням, розсиланням і
розклеюванням відозв Тимчасового уряду по селах. Також було рекомендовано
з цією метою використовувати «сільський вісник»19.
Висновок про організацію влади на повітовому рівні можна зробити з
подання інформації Балтським повітовим комісаром про структуру повітового
керівництва до Подільської губернії в червні 1917 р. В ньому йшлося, що
повітовий комітет складався з 64 представників від селян, 8 від єврейського
населення і міста, 5 від міського самоврядування, 2 вчителів, 2 робітників, 1 від
духовенства, 1 від медичного персоналу, 1 від земських службовців, 1 від
кооперативів, 1 від поміщиків, 1 від військово-промислового комітету і 4 від
військового відомства. Всього до складу повітового комету входила 91 особа.
Виконавчий орган повітового комітету складався з 6 осіб: повітового комісара,
3 вчителів і 2 селян. Склад повітових земських зборів був доповнений всім
складом повітового виконавчого комітету. Склад міської думи був доповнений
громадянським комітетом, до складу якого ввійшли представники міських
організацій. У повіті налічувалося 30 волосних виконавчих комітетів, які взяли
на себе функції волосних правлінь. Міський же комітет функціонував
самостійно. Також зазначалося, що волосні комітети є підлеглими щодо
повітового. У листі повідомлялося, що повітовим комісаром Балтського повіту
з 23 березня до 30 травня був член повітової земської управи М. Конколович, а
з 30 травня – учитель балтської чоловічої гімназії І. Залевський20. Часта зміна
комісарів, особливо повітових, була звичним явищем.
До Тимчасового уряду перманентно надходили повідомлення про
Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 24.
Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Т. VII. Журналы заседаний
Временного правительства: март–октябрь 1917 года. В 4-х томах. Т. 1. Март-апрель
1917 года. Отв. ред. тома Б. Ф. Додонов; сост. Е. Д. Гринько и О. В. Лавинская. М.:
Российская политическая энциклопедия, 2001. С. 132.
20 Державний архів Вінницької області. Ф. 2734. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 3.
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усунення старих та обрання нових кандидатур на поcади комісарів, з
проханням затвердити їх на посаді. В деяких місцевостях інколи комісари
залишали займану посаду так швидко, що навіть не встигали призначити
заступника. Приміром, така ситуація обговорювалась наприкінці квітня 1917 р.
у Волинському губернському виконавчому комітеті. З місць надходили
повідомлення про те, що повіти залишаються без керівництва, повітові
комісари поспішно залишають посади. Так, у 10 повітах Волинської губернії на
початок травня були відсутніми 6 комісарів, 9 помічників комісарів та не
вистачало 8 заступників, а бажаючих обійняти ці посади не було 21. З Київської
губернії 18 травня 1917 р. повідомляли, що повітові комісари міняються кожні
3 дні 22 . Лише голова земської управи, котрий обіймав посаду комісара,
звільнявся від процедури затвердження урядом. Усі інші особи повинні були
отримати дозвіл Тимчасового уряду. За даними Міністерства внутрішніх справ
(далі – МВС), отриманими в другій половині квітня 1917 р., з 55 голів
губернських земських управ, котрі стали комісарами, цю посаду зберегли 23, а
з 439 голів повітових управ, які водночас обіймали посаду комісарів, до того
часу залишилося лише 17723. З огляду на означені тенденції, 6 травня 1917 р.
МВС звертало увагу на небажаність частої зміни комісарів на місцях. На їх
думку, часта зміна представників влади Тимчасового уряду неминуче вплине
на авторитет комісарів і самої влади. Тому урядовці рекомендували
призначати на посади комісарів осіб, які користуються повагою широких кіл
місцевого населення завдяки як особистим якостям, так і з огляду на їх
попередню діяльність24.
Однак, це звернення подіяло не на всіх адресатів. 11 травня 1917 р. відбулися
загальні збори членів Киблицької волосної ради, на яких обговорювалась
діяльність голови Гайсинської земської управи, повітового комісара А.
Севостьянова. Насамперед було відзначено, що А. Севостьянов є
прихильником старого режиму та має «бюрократичні» переконання. Уже
навіть з огляду на це він не відповідає сучасному становищу та вимогам часу.
Також на зборах відзначалося, що демократичні прояви громадян у нього
раніше не викликали співчуття. З огляду на зазначене вище, робився висновок,
що він не може бути виразником вільної волі народу і захисником його потреб,
Лопатовський Ю. Виконавчі комітети громадських організацій та інститут
комісарів Тимчасового уряду: проблема взаємовідносин. Гілея. 2016. № 114. С. 41.
22 Там само. С. 41.
23 Там само.
24 Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 154.
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тому перебування його при нинішній владі є шкідливим і неприпустимим,
оскільки всі благі починання народу не будуть втілені в життя. Крім згаданих
зауважень А. Севостьянову ставилося в провину призначення людей, які під
його прикриттям розкрадали місцевий бюджет, а також відмова в призначенні
на військову службу заможних осіб25. 17 травня 1917 р. питання про звільнення
А. Севостьянова розглядалося на засіданні з’їзду об’єднаних громадських
організацій міста Гайсина та його повіту. Розглянувши постанову Киблицької
волосної ради, а також Краснопільського волосного сходу та Тарнавського
волосного виконавчого комітету, з’їзд ухвалив таке рішення: а) висловити
А. Севостьянову недовіру; б) повідомити міністру внутрішніх справ про
негайне усунення його з усіх державних посад; в) доручити місцевому
Виконавчому комітету призначити комісію для детального розслідування
зловживань А. Севостьянова на предмет притягнення його до законної
відповідальності; г) просити міністра внутрішніх справ призначити комісаром
Тимчасового уряду прапорщика Кашолу, який був одностайно обраний на цю
посаду радою об’єднаних громадських організацій26.
Подальші події навколо А. Севостьянова продемонстрували всю складність
організації влади Тимчасового уряду на місцях. Незважаючи на рішення з’їзду
об’єднаних громадських організацій А. Севостьянов не склав із себе
повноваження повітового комісара. 2 вересня 1917 р. його заарештував
Гайсинський комітет охорони революції. Заперечуючи проти власного арешту,
А. Севостьянов звернувся до Подільського губернського комісара. Не знаючи,
як діяти в цій ситуації, останній звернувся до Генерального секретаря
внутрішніх справ. У листі він повідомив, що під час корніловських подій у
Гайсині склався Комітет охорони революції, що заарештував повітового
комісара А. Севостьянова та, натомість, обрав новим повітовим комісаром
К. Брескуна, який і розпочав виконання обов’язків. А. Севостьянова незабаром
відпустили, не висунивши йому при цьому жодних обвинувачень 27. 18 вересня
1917 р. Генеральний секретар внутрішніх справ повідомив губернському
комісару, що одержав повідомлення від голови Гайсинського надзвичайного
земського зібрання про те, що призначеному Комітетом охорони революції
повітовому комісару К. Брескунові висловлено зібранням довіру 28.
Державний архів Вінницької області. Ф. 2734. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 3.
Там само. Арк. 1.
27 Там само. Арк. 14.
28 Державний архів Вінницької області. Ф. 2734. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 22.
25
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Отже, модель, яка передбачала необхідність затвердження повітового
комісара міністром внутрішніх справ Тимчасового уряду, виявилася вкрай
неефективною. Її реалізація вимагала досить тривалого часу. Від звернення до
міністра (17 травня 1917 р.) до арешту А. Севостьянова (2 вересня 1917 р.)
пройшло понад 3 місяці, а справа так і не була вирішена Міністерством
внутрішніх справ Тимчасового уряду. І якби не арешт А. Севостьянова, то не
відомо, скільки часу ще було б необхідно для її вирішення. Також події навколо
посади Гайсинського повітового комісара продемонстрували брак
кваліфікованих та морально стійких кадрів на місцях і взагалі всю складність
організації місцевої влади на місцях в період, коли колишні піддані Російської
імперії раптово почали проявляти громадянську активність.
Схожа ситуація виникла на Вінниччині і в липні. Так, 7 липня 1917 р.
Вінницька повітова селянська спілка висловила недовіру вінницькому
повітовому комісару. З огляду на це, він написав заяву на звільнення. Однак 22
серпня відбулося засідання Вінницького повітового виконавчого комітету на
якому було прийняте таке рішення: «Висловити Рененкампфу, як повітовому
комісару повну довіру і просити його взяти своє прохання назад» 29 . У свою
чергу Рененкампф заявив, що «якщо губернська рада вирішила б щоб я
залишався на своїй посаді, то я не вважаю, що в тяжкий для Росії період я маю
право відмовитися від громадської служби, якою складною б вона для мене не
була і погоджуюся і надалі залишатися на посаді повітового комісара» 30. Однак
важко сказати, наскільки щирими були слова повітового комісара.
Близькість Правобережжя до лінії фронту Першої світової війни нерідко
призводила до втручання військових у справи місцевої адміністрації. Так, 10
липня 1917 р. головнокомандувач арміями Південно-Західного фронту наклав
резолюцію на клопотання військового комісара Тимчасового уряду при арміях
Південно-Західного фронту про арешт камʼянецького повітового комісара П.
Блонського. Свій документ військовий комісар обґрунтовував як скаргами
місцевих жителів, так і «шкідливою і дезорганізаційною діяльністю»
Блонського31.
Відповідно до документа, підписаного головнокомандувачем арміями
Південно-Західного фронту, Подільський губернський комісар постановив
наказати начальнику Камʼянець-Подільської міської міліції заарештувати
Там само. Арк. 1.
Там само. Арк. 1.
31 Державний архів Вінницької області. Ф. 2734. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 1.
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П. Блонського і доставити його до в’язниці Камʼянця-Подільського32. Натомість
голова Генерального секретаріату В. Винниченко надіслав телеграму
губерніальному комісару з тим, щоб арешт скасували. Водночас Генеральний
секретар судових справ В. Садовський надіслав телеграми головнокомандувачу
арміями Південно-Західного фронту та військовому комісару ПівденноЗахідного фронту в яких повідомляв, що П. Блонський відомий український
діяч, якого знає секретаріат, більшовизму він чужий і звинувачення в
контрреволюції для нього неприйнятне. Просив вжити заходів для поновлення
П. Блонського на посаді комісара і притягти до відповідальності винного в
арешті, який підриває довіру населення і дезорганізовує владу 33.
Комісарам Тимчасового уряду, фактично, доводилося маневрувати між
інтересами Тимчасового уряду й інтересами місцевого населення як між
Сциллою і Харибдою, оскільки інтереси місцевих можновладців далеко не
завжди були тотожними інтересам центру. Це розуміло і керівництво
Тимчасового уряду. Тому в липні 1917 р. Міністр внутрішніх справ І. Церетелі
нагадував комісарам, що вони насамперед є представниками влади «Центру» і
повинні керуватися вказівками Тимчасового уряду та проводити його
політику, не допускаючи будь-яких відхилень від неї на користь будь-яких
місцевих чи партійних впливів. За спроби проводити будь-які дії, які
суперечать політиці Тимчасового уряду, а тим паче за сприяння, чи
уможливлення захоплення влади, чи самочинних дій будь-яких груп, чи
контрреволюційні виступи він буде віддавати винних у цьому комісарів під
суд 34 . 29 серпня 1917 р. голова Генерального секретаріату та водночас
Генеральний секретар внутрішніх справ В. Винниченко звертався до
губерніальних і повітових комісарів з тим, щоб роз’яснити: слова «про місцеві
впливи» потрібно розуміти у вузькому, чисто місцево-провінційному значенні.
Також він наголошував, що розпорядження Генерального секретаріату
внутрішніх справ Центральної ради обов’язкові для всіх комісарів України, як
інституції, яку визнав Тимчасовий уряд вищим крайовим органом і який
працює в контакті з ним 35 . При цьому, нагадував він, комісари мають
виконувати і вказівки Тимчасового уряду 36 . Однак на практиці нерідко
виникали конфлікти між Тимчасовим урядом і Генеральним секретаріатом.
Там само. Арк. 2.
Там само. Арк. 3.
34 Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 287.
35 Там само. Арк. 120.
36 Державний архів Вінницької області. Ф. 2734. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 4.
32
33

79

Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 2
«Історіософія держави та права»

Наприклад, 15 жовтня 1917 р. у місцевій пресі був опублікований лист
Генерального секретаря внутрішніх справ В. Винниченка, в якому той заявляв
про невизнання секретаріатом призначення на посаду комісара Тимчасового
уряду по місту Києву. Однак останній заявив, що до отримання відповідних
урядових розпоряджень він не вважає для себе можливим відмовитися від
виконання обов’язків, оскільки така відмова опосередковано сприяла б
анархії37.
Зважаючи на низьку політичну грамотність населення, а подекуди його
неписемність, Тимчасовий уряд з метою ефективної організації влади на
місцях вживав заходів для донесення власних позицій до суспільства. Як
зазначав губернський комісар М. Суковкін, навіть після отримання тих чи
інших розпоряджень Тимчасового уряду населення не могло зорієнтуватися в
ситуації і не знало, що саме необхідно вчинити. Крім того, за його словами,
населення прагнуло «живого слова» із Центру. З огляду на це, перед
Виконавчим комітетом постало питання про негайну організацію інституту
інструкторів на місцях для роз’яснення населенню всіх питань, пов’язаних із
діяльністю Тимчасового уряду і розпоряджень Виконавчого комітету 38. Однак,
в умовах ведення війни, коли більшість чоловічого населення була
мобілізована, це виявилося не таким простим завданням. Тому 6 квітня
М. Суковкін письмово звернувся до Військового міністра з проханням про
відстрочку від відбування військової повинності для 36 осіб (по 3 на повіт), з
метою їх використання як інструкторів-організаторів і популяризаторів39.
Якщо влада на рівні губернії була організована доволі швидко, то на рівні
повітів її становлення дещо заповільнилось. 9 і 11 квітня 1917 р. відбулися
наради повітових комісарів і губернського Виконавчого комітету. На них було
прийнято рішення визнати виникнення тимчасової влади в повітах в особі
виконавчих і інших комітетів, обраних населенням, які користуються повною
його довірою. При цьому деякі розбіжності у формах пропонувалося визнати
несуттєвими, оскільки майбутні вибори на основі загального виборчого закону
об’єднають як за формою, так і за змістом громадянське облаштування повітів.
У зв’язку з цим пропонувалося з метою полегшення сприйняття форм
управління перейменувати існуючі установи на «сільські, волосні, містечкові і
повітові ради і управи». У документі відзначалося, що було б добре, якби
Державний архів міста Києва. Ф. 292. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 11.
архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 49.
39 Там само. Спр. 9. Арк. 64.
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повітові комісари були обрані. Якщо ж комісар повіту був призначений
урядом, то було б добре, якби головою повітового виконавчого комітету була
інша особа40.
Відзначалося, що кожне містечко, яке нараховувало не менше ніж 10 тисяч
мешканців, утворювало раду при містечковому комісарі Тимчасового уряду.
Кількість членів ради визначалася по 3 на тисячу осіб, якщо в містечку
нараховувалося до 20 тисяч мешканців, і по 2 на тисячу, якщо в містечку
нараховувалося більше 20 тисяч мешканців. До складу цієї ради за посадою
входили містечковий комісар і його помічники. У виборі ради брали участь всі
жінки і чоловіки не молодші 21 року. На першому ж засіданні ради мав бути
обраний виконавчий комітет у складі тієї кількості осіб, яку визначить сама
рада, але не менше 5 членів. Водночас, голова ради і містечковий комісар мали
входити до складу виконавчого комітету за посадою. Голова ради одночасно
виконував функції голови виконавчого комітету. Всі особи, які обиралися за
цими правилами мали виконувати свої обов’язки до того часу, поки
Тимчасовим урядом чи законодавчими органами не будуть прийняті
спеціальні закони, які б встановлювали порядок і спосіб місцевого
самоврядування, але в будь-якому разі – не довше 6 місяців з часу обрання
таких органів. Склад означених органів розпускався одразу після передачі
ними своїх обов’язків обраним за чинним законом органам місцевого
самоврядування41.
Взаємодія ж із громадськими організаціями сільських населених пунктів
була дещо складнішою, ніж з міськими. Це, по-перше, пояснювалося як і
нижчим рівнем політичної грамотності та свідомості сільського населення, так
і залежністю громадської активності населення від сільськогосподарських
робіт.
Наприклад, 6 липня 1917 р. Голова Київського губерніального виконавчого
комітету звертався до повітових комісарів з листом, у якому повідомляв, що
Київський губерніальний виконавчий комітет на засіданні 4 липня ухвалив
рішення про відтермінування сесії Київської губерніальної ради громадських
організацій на період після жнив (на кінець липня або на початок серпня),
оскільки селяни не матимуть змоги залишити роботу на полі 42.
Проте, для ефективного керівництва державою на місцях навіть не
Там само. Спр. 4. Арк. 8.
Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 12.
42 Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 243.
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специфічне ставлення локальних спільнот виявлялось головною проблемою.
Однією з важливих проблем слід визначити різке падіння виконавської
дисципліни. Так, 11 липня 1917 р. губернський комісар писав повітовим
комісарам Київщини: «Декотрі з повітових комісарів не відповідають на мої
запити не пояснюючи причин. Багато підписаних паперів зовсім не
повертаються до мене. Я вважаю таке ставлення до справи недопустимим і
прошу якнайскоріше комісарів відповісти на всі папери» 43 . Про те, що таке
ставлення до праці не було винятковим випадком, свідчить і лист Міністерства
внутрішніх справ датований вереснем 1917 р. В ньому, зокрема, йшлося: «З
огляду на не рідкісні випадки відсутності відповідей на запити, не надання
доповідей буде розглядатися як невиконання обов’язків служби» 44 . На жаль,
документи не дозволяють встановити, чи було виконане прохання комісара
Тимчасового уряду по місту Києву, яке він надіслав 19 вересня 1917 р. міському
голові. Комісар просив на найближчому засіданні Київської міської Думи
розглянути питання про звільнення начальника Київського арештного
будинку Чернявського і обговорити питання про передачу прокурору
Київського окружного суду матеріалів для порушення кримінальної справи
проти Чернявського за те, що він у лютому 1917 р. бив арештованих в
арештному будинку45.
Попри те, що діяльність місцевих органів влади виглядала недостатньо
ефективною, її відсутність на дотриманні правопорядку позначалася ще гірше.
У зв’язку з евакуацією місцевої влади через військову загрозу з Камʼянецького
повіту настало «повне безвладдя і спустошення»: солдати почали пасти коней
на городах, забирати хліб, худобу, реманент в 2-3 рази дешевше від ринкової
вартості. Член Кам‘янецького повітового виконавчого комітету 6 серпня 1917 р.
писав до губернського виконавчого комітету: «Ще тиждень–два, і
Камʼянецький повіт, на територію якого ще не ступала нога ворога буде
спустошений, не буде чого ховати ні до погребу, ні до комори. А через декілька
місяців – справжній голод: у села не буде ні овочів, ні хліба» 46 . У результаті
автор листа дійшов до такого висновку: «Необхідно, щоб влада була на місцях,
необхідно, щоб губернський комісар більше допомагав і стежив за порядком
там, де найбільша розруха» 47.
Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 2.
Там само. Арк. 338
45 Державний архів міста Києва. Ф. 292. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 1.
46 Державний архів Вінницької області. Ф. 2734. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 13.
47 Державний архів Вінницької області. Ф. 2734. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 13.
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Однією з найскладніших проблем, які необхідно було негайно вирішувати,
стало питання фінансових можливостей як держави загалом, так і органів
місцевої влади, зокрема. Очевидно, скориставшись тим, що репресивний
апарат Російської імперії після подій лютого 1917 р. вже не функціонував, як
раніше, фінансова дисципліна платників податків суттєво знизилася. Так, 28
червня 1917 р. Київський губернський комісар повідомляв: за перші чотири
місяці розмір податкових надходжень впав на 47% у порівнянні з таким же
періодом 1916 р. (особливо йдеть про розмір податкових надходжень з селян).
Водночас, селяни деяких повітів взагалі не платили податків48, а вже 14 липня
Київський губернський виконавчий комітет констатував, що сплата
населенням податків майже припинилася 49 . Очевидно, що з огляду на
фінансову скруту у державі, Голова Київського губерніального виконавчого
комітету 19 жовтня 1917 р. циркулярно повідомляв всім повітовим комісарам,
що згідно з Інструкцією комісарам, виданою Тимчасовим урядом 19 вересня, на
повіт встановлювалася лише одна посада заступника повітового комісара. З
огляду на це, він просив повідомити прізвища заступників, яких комісари
бажали б залишити на посаді 50. Такий підхід у ситуації зростання хаосу навряд
чи можна назвати доцільним, але, очевидно, справа була у фінансах. На таку
думку наштовхує і звернення київського губерніального комісара до
Генерального секретаря внутрішніх справ, датоване жовтнем 1917 р., де він
просив, щоб Генеральний секретаріат та Центральна Рада законодавчо
врегулювали питання фінансування волосних земств. На його думку, волосні
земські зібрання обирали управи в надмірному складі. Крім того, за словами
комісара, членам управи земські збори призначали завелику платню, котра
«тяжким тягарем лягала на малий бюджет волосного земства і спричиняла
дискредитацію в очах населення інституту волосного земства» 51.
Питання комунікації Тимчасового уряду з населенням було вкрай
важливим. І не завжди вдавалося досягти належного рівня спілкування. Про це,
наприклад, свідчить лист канівського повітового комісара, датований 20 квітня
1917 р., до губернського комісара: «З огляду на циркуляр від 6 квітня №50207
про необхідність користуватися західніше Дніпра, розмовляючи телефоном
виключно російською мовою, прошу мене повідомити чи підпадає під поняття
Державний архів міста Києва. Ф. 292. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 2.
Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 49.
50 Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 71.
51 Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 136.
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російської мови українська мова (малоросійська місцевого населення)» 52 . І
лише за місяць (!) 20 травня губернський комісар йому відповів, що українська
мова не є під забороною чи обмеженнями і можна вільно її використовувати
при розмовах53.
Наприкінці діяльності Тимчасового уряду авторитет його представників
поступово знижувався і, як писав подільський губернський комісар у листі до
головного управління у справах міліції і забезпечення особистої і майнової
безпеки громадян 23 вересня 1917 р., – «влада губернського і повітового
комісарів, як органів уряду, є фікцією і це поступово входить до свідомості
населення»54.
Органам влади на місцях було складно працювати ще й з огляду на дуже
швидку зміну політичних настроїв населення. Ось як цю ситуацію
характеризував Подільський губернський комісар у листі від 15 жовтня до міністра
внутрішніх справ: «Все більше позначається падіння і неспроможність влади – немає
на кого спертися. Немає нікого, кому можна вірити, немає на що сподіватися.
Регулювання життя не є можливим, оскільки життя йде поза планом. Авторитету
немає. Те, що вранці вважалося таким, що викликає повагу, опівдні таврується як
контрреволюція. Те що ввечері вважалося таким, яке відповідає духу демократії,
вранці вже вважалося проявом буржуазності, і ставало неприйнятним і ворожим»55.
Схоже характеризував ситуацію у своєму регіоні напередодні більшовицького
перевороту (24 жовтня 1917 р.) Летичівський повітовий комісар: «Всі
представники волостей заявили, що моральність в селах зовсім «впала», що
селяни, підбурені темними силами, не мають довіри не лише до інтелігенції,
але й навіть до своїх вчителів та своїх більш свідомих односельчан. Кругом
відчувається глибоко злочинна, але і дуже розумна чиясь рука» 56. В цьому ж
листі Летичівський повітовий комісар скаржився і на те, що податки давно
ніхто не платить57.
Також слід відзначити, що, хоча повноваження урядових комісарів
виявилися досить значними, разом з тим вони були вкрай розмитими. Тому, з
точки зору Ю. Лопатовського, ця правова невизначеність неминуче зумовила
неефективність правового регулювання відносин у сфері організації та
Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 30.
Там само. Арк. 39.
54 Державний архів Вінницької області. Ф. 2734. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 19.
55 Державний архів Вінницької області. Ф. 2734. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 24.
56 Державний архів Вінницької області. Ф. 2734. Оп. 1. Спр. 4. С. 5.
57 Державний архів Вінницької області. Ф. 2734. Оп. 1. Спр. 4. С. 5.
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діяльності місцевих органів влади, які були позбавлені чіткої юридичної
основи58. Крім того, постійна нестабільність, заміна одного комісара на іншого,
не давала можливості повноцінно виконувати покладені на них функції 59.
Цілком очевидно, що причиною низької ефективності органів влади на
місцях був не лише брак досвідчених кадрів та їхнє небажання долучатися до
роботи новостворених органів влади, в тому числі і через низьку фінансову
мотивацію, але й низький рівень довіри населення до влади. Безумовно, на
загальному стані справ на Правобережжі негативно позначалася його
близькість до лінії фронту. Населення означених теренів значно потерпало не
лише через перебіг бойових дій, але й через протиправні дії військових
дезертирів.
Dr. habil. Prof. Radym Huban (Kyiv, Ukraine),
Ph.D. in History Dmytro Malezhyk (Kyiv, Ukraine)
Organization and activities of local executive authorities of Russian Provisional
Government in Right-Bank Ukraine (March – October 1917)
The article deals with the research of formation and activities of local executive
authorities of Russian Provisional Government in Right-Bank Ukraine in March – October
1917. The aim of the article was to analyze the features, dynamics and results of local
authorities’ activities during the Provisional Government period. The research
methodology is based on the use of descriptive, dialectical, system-functional, comparative
and statistical approaches of scientific knowledge. Based on a big amount of historical
sources, the main powers and legal foundation of the activities of gubernia and uyezd
(district) committees are analyzed, as well as their structures and executive departments.
The powers of local authorities and the peculiarities of their appointment after the February
Revolution in Russia are highlighted. It is proved that the process of transfer of political
power took place in secure and efficient way. The process of communication between
Provisional Government and provincial, uyezd (district), national and public institutions
and organizations is retraced. Special attention is paid to the legal basis of the organization
and activities of the Kyiv Provincial Council of Public Organizations. It is revealed that its
competence included strengthening of the new state system, facilitating the implementation
of the resolutions of the Provisional Government, and requesting it to adopt relevant orders
that exceed the competence of the Council. The realization of these powers was carried out
through the newly formed Executive Provincial Committee, which was in charge of
Лопатовський Ю. Утворення інституту комісарів Тимчасового уряду у
Правобережній Україні. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету. Серія «Історія». С. 43.
59 Там само. С. 45.
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administrative affairs in the province, as well as interacted with Uyezd Committees. The
main difficulties in the organization and activities of local executive authorities are shown,
the problem of their financial provision is retraced. It is pointed out that the powers of
government commissioners were characterized by jural uncertainty, which caused
ineffective legal regulation of relations and devested local authorities of a clear legal basis.
The problems of cooperation between local powers, central government, General Secretariat
of Ukrainian Central Rada and civil organizations are traced. The negative factor in this
relationship was the rapid change in political opinions of Ukrainian population. The main
reasons of Russian Provisional Government’s failed policies at the local level are analyzed.
It is summarized that the main reasons for the insufficient efficiency of local authorities were
the staff constraints, their lack of desire to be involved in the active work of the newly
formed authorities, low remuneration of their labor, inadequate level of public support.
Prospects for further studies of the problem are to cover the evolution of the tax legislation
of the Provisional Government, its impact on the development of local self-government
institutions in Ukraine in March – October of 1917.
Key words: Russian Provisional Government, Right-Bank Ukraine, local authorities,
province, General Secretariat of Ukrainian Central Rada.
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Кандидат исторических наук Дмитрий Малежик (Киев, Украина)
Организация и деятельность местных органов исполнительной власти
Временного правительства на Правобережной Украине (март – октябрь 1917 г.)
В статье освещается формирование и деятельность местных исполнительных
органов Временного правительства России на Правобережной Украине в марте–
октябре 1917 г. Целью статьи является анализ особенностей, динамики и результатов
деятельности местных органов власти в период Временного правительства.
Методология исследования базируется на использовании дескриптивного,
диалектического, системно-функционального, сравнительного и статистического
методов научного познания. Базируясь на широкой историографической и
источниковедческой основе, авторы проанализировали ключевые полномочия и
правовые инструменты деятельности губернских и уездных комитетов, их состав и
исполнительные органы. Освещаются полномочия местных чиновников и
особенности их назначения после Февральской революции. Доказано, что процесс
передачи власти на местах происходил спокойно и оперативно. Прослеживаются
особенности коммуникации Временного правительства с губернскими, уездными,
национальными и общественными учреждениями и организациями. Отдельное
внимание уделяется правовым основам организации и деятельности Киевского
губернского совета общественный организаций. Установлено, что в его компетенцию
входило укрепление нового государственного строя, содействие реализации
постановлений Временного правительства, ходатайство перед ним о принятии
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соответствующих распоряжений, превышающих компетенцию совета. Реализация
обозначенных
полномочий
осуществлялась
через
новообразованный
Исполнительный губернский комитет, который занимался административными
делами в губернии, а также взаимодействовал с уездными комитетами. Раскрываются
основные трудности в организации и работе местных органов власти Временного
правительства, освещается проблема их финансового обеспечения. Отмечается, что
полномочия правительственных комиссаров характеризовались юридической
неопределенностью, вызывающей чрезвычайно низкую эффективность правового
урегулирования отношений. Очерчены проблемы взаимодействия местной власти з
центральной, а также с членами Генерального секретариата Украинской
Центральной
Рады,
с
представителями
общественных
организаций.
Проанализированы причины неудачной политики Временного правительства на
местном уровне. Подытожено: причинами недостаточной эффективности органов
местной власти следует считать недостаток подготовленных кадров, отсутствие у
чиновников желания активно работать в новосозданных органах власти, невысокая
оплата их труда, низкий уровень поддержки населением. Перспективами
дальнейшего изучения проблемы является анализ эволюции налогового
законодательства Временного правительства, его влияния на развитие органов
местного самоуправления на территории Украины в марте – октябре 1917 г.
Ключевые слова: Временное правительство, Правобережная Украина, местные
органы власти, губерния, Генеральный секретариат Украинской Центральной Рады.
Доктор юридичних наук Радим Губань (Київ, Україна),
Кандидат історичних наук Дмитро Малежик (Київ, Україна)
Організація та діяльність місцевих органів виконавчої влади Тимчасового
уряду на Правобережній Україні (березень – жовтень 1917 р.)
У статті висвітлено формування та діяльність місцевих виконавчих органів
Тимчасового уряду Росії на Правобережній Україні в березні–жовтні 1917 р. Метою
статті став аналіз особливостей, динаміки та результатів діяльності місцевих органів
влади в період Тимчасового уряду. Методологія дослідження ґрунтується на
використанні
дескриптивного,
діалектичного,
системно-функціонального,
порівняльного та статистичного методів наукового пізнання. Базуючись на широкій
історіографічній і джерельній базі, проаналізовано основні повноваження та правові
засади діяльності губернських і повітових комітетів, їхній склад і виконавчі органи.
Висвітлено повноваження місцевих посадовців та особливості їх призначення після
Лютневої революції в Росії. Доведено, що процес передачі влади відбувався спокійно
та оперативно. Простежено процес комунікації Тимчасового уряду з губерніальними,
повітовими, національними та громадськими установами та організаціями. Окрему
увагу приділено правовим засадам організації та діяльності Київської губерніальної
ради громадських організацій. Встановлено, що до її компетенції входило зміцнення
87

Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 2
«Історіософія держави та права»

нового державного ладу, сприяння реалізації постанов Тимчасового уряду,
клопотання перед ним про ухвалення відповідних розпоряджень, які перевищують
компетенцію ради. Реалізація зазначених повноважень здійснювалась через
новостворений
Виконавчий
губернський
комітет,
який
опікувався
адміністративними справами в губернії, а також взаємодіяв з повітовими комітетами.
Розкрито основні проблеми організації та роботи місцевих органів влади
Тимчасового уряду, простежено проблему їх фінансового забезпечення. Відзначено,
що повноваження урядових комісарів характеризувались правовою невизначеністю,
яка викликала неефективність правового регулювання відносин і позбавляла
діяльність місцевих органів влади чіткої юридичної основи. Окреслено проблеми
взаємин місцевої влади з центральною та членами Генерального Секретаріату
Української Центральної Ради, а також з представниками громадських організацій.
Негативним чинником цих взаємин була швидка зміна політичних настроїв
українського населення. Проаналізовані причини невдалої політики Тимчасового
уряду на місцевому рівні. Підсумовано, що причинами незначної ефективності
органів влади на місцях був брак досвідчених кадрів, відсутність їхнього бажання
залучатись до активної роботи новостворених органів влади, невисока оплата їхньої
праці, низький рівень підтримки населенням. Перспективами подальшого вивчення
проблеми є висвітлення еволюції податкового законодавства Тимчасового уряду, його
впливу на розвиток органів місцевого самоврядування на території України в
березні–жовтні 1917 р.
Ключові слова: Тимчасовий уряд, Правобережна Україна, місцеві органи влади,
губернія, Генеральний секретаріат Української Центральної Ради.
⃰ Губань Радим Васильович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
правознавства та галузевих юридичних дисциплін Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
E-mail: rad_80@ukr.net
⃰ Малежик Дмитро Іванович – кандидат історичних наук, доцент, доцент
кафедри історії та філософії історії Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова
E-mail: d.i.malezhyk@npu.edu.ua

88

Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 2
«Історіософія держави та права»

https://doi.org/10.38129/Ann.Yur.Ist.2021.5.2.89
УДК 340.153. 94:128](474.5)"14/15"

ОНТОЛОГІЯ ПРАВОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
У ТВОРАХ МАРТІНА ГАЙДЕҐЕРА
ОЛЕНА ПЕТРУШЕНКО (Вінниця, Україна) ⃰

Мартін Гайдеґер (1889-1976) 1 концентрував свою увагу навколо ключових
проблем істини та істинності 2. Він ніколи не був філософом класичного штибу,
що намагається діяти схематичним шляхом. Гайдеґер повністю відкидав
притаманний соціальній філософії ХІХ-ХХ ст. порівняльно-історичний підхід3.
Хоча Гайдеґер апостеріорі виступає провідником нового типу історизму
(історизму phainesthai) 4 , його праці не концентруються виключно на
експлікації причинно-наслідкових зв’язків 5 . Останні розкриваються
Гайдеґером засобами логічного закону тотожності, генезу котрого мислитель
відводив ще до часів т. зв. «фундатора західного мислення» Геракліта
Ефеського6.
Як відомо, юриспруденція, відповідно до римських класичних визначень, є
наукою про істину та методи встановлення істини 7 . В цьому полягає її
Див. нашу першу статтю: Петрушенко О. Ф. Юридична лінгвістика Мартіна
Гайдеґера (1889-1976). Аннали юридичної історії. 2020. Том 4. Випуск 2. Тема випуску:
«Історико-правовий дискурс: від географії до економіки». С. 10-15.
2 Разинов Ю. А. Истина и тайна: четыре аспекта греческой Алетейи. Известия
Саратовского университета. 2012. Т. 12. Серия: Философия. Психология. Педагогика.
Вып. 2. С. 29-33.
3 Ивакин А. А. Соразмышления с М. Хайдеггером о бытии. Актуальні проблеми
філософії та соціології. 2014. Вип. 2. С. 5-11.
4 Азарова Ю. А. «Онтологическое различие» в философии М. Хайдеггера.
Антропологічні виміри філософських досліджень. Матеріали 6-ої міжнародної
наукової конференції. Д.: ДНУЗТ, 2017. С. 26.
5 Хайдеггер Мартин. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего
периода творчества. Под ред. А. Л. Доброхотова. М.: Высшая школа, 1991. 192 с.
6 Хайдеггер М. Гераклит. СПб: Владимир Даль, 2011. 504 с.
7 Машкин Н. А. История Древнего Рима. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1950. С. 120.
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внутрішній глибинний зв’язок із логікою. Однак, не слід гіперболізовувати
взаємозалежність істини та логіки на формально-структуральному
фундаменті. Гайдеґер, говорячи про логіку й логічність, завжди мав на увазі
особливу логіку екзистенції – вона криється в імпліцитності (прихованості)
назовні раціональних феноменів і процесів 8 . Найбільшою проблемою
юриспруденції, таким чином, за Гайдеґером треба назвати зміст істини речей.
Кожна річ (субстанція) у світі є істинною, так як матеріалізує наше буття,
концептуалізує людину та її примітивно-ірраціональні марення в
навколишньому середовищі9. Однак, кожна річ має свій, притаманний лише
їй, зміст, що маніфестує через «сенс» і допомагає людині триматись «на
життєвому плаву». Кожен представник виду «людина розумна» в цьому світі
геть нічого не означає поза світом матеріальних субстанцій. Людина
виокремлюється «на тлі» речей – якщо ми виокремлюємось «на фоні чогось»,
то наше виокремлення та індивідуалізацію складає саме «фон» і «щось» 10.
Речі видаються Гайдеґеру фоном антропологізації природного середовища.
Їхнє наповнення – це «щось», тоді як людська природа – це «забарвлення
фону». Забарвлюючи собою природу, ми стаємо людьми. Наші примітивні
прагнення та ірраціональна віра в себе базуються на сприйнятті первісних
умов життя. Всі навколишні умови створені не людством, вони ж були
обставинами творення людства. Таким чином, людина стимулює науковотехнічний прогрес із набору одних і тих самих елементів, що колись заснували
її саме та, врешті-решт, рано чи пізно поглинуть її11.
Істина речей може бути розкрита через логічну послідовність категорій
«створення», «існування», «поглинання». В теоретико-правовому сенсі,
екзистенційні терміни Мартіна Гайдеґера слід ототожнювати з традиційними
поняттями «гіпотеза», «диспозиція», «санкція».
Як ми всі знаємо, гіпотеза передбачає собою набір необхідних життєвих і
нормативних умов, що зумовлюють дотримання нами правила чи комплексу
правил. Диспозиція репрезентує собою правило в усій його повноті (за
Гайдеґером, йдеться про логічну й мовну репрезентацію усвідомлення
Хайдеггер Мартин. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего
периода творчества. Под ред. А. Л. Доброхотова. М.: Высшая школа, 1991. С. 21-23.
9 Рогалевич Н. Н. Краткий словарь по философии. Минск: Харвест, 2008. С. 732.
10 Хайдеггер Мартин. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего
периода творчества. Под ред. А. Л. Доброхотова. М.: Высшая школа, 1991. С. 80-101.
11 Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. СПб: Издательство Европейского
университета в Санкт-Петербурге, 2008. С. 46-57.
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людиною певного конкретного правила чи комплексу правил 12). Зрештою, в
прикладній юридичній лінгвістиці, диспозиція тлумачиться як «тіло правової
норми» 13 . В свою чергу, юридична «санкція» є сукупністю наслідків, що
застосовуються як супроти порушників правил, так і спрямовуються на
заохочення виконавців. У гегеліанському розумінні «природного права»,
санкція наступає апріорі та апостеріорі, незважаючи на офіційну позицію
«формального права» 14 . В гегеліанській експлікації, санкції очікують на всіх
представників людського роду, що сполучається із уявленнями більшості
наявних есхатологічних теорій християнського типу 15 . Гайдеґер завжди
наголошував на незмінності процесу поглинання людства світом, що
зумовлено відвічним знаходженням самого людства в системі поглинання та
народженням людства як соціально-культурного феномену буття,
синонімічного поглинанню16.
Не секрет: філософська мова Гайдеґера надзвичайно складна для читання
та сприйняття 17 . Вона містить в собі багато криптографічних і
лінгвостилістичних методик. Читач Гайдеґера мусить постійно працювати
спільно з автором, знаходячи методики у власній свідомості та розкриваючи
тези мислителя через мережу особистого сприйняття. Філософські твори
Гайдеґера не рецептивні, як, для прикладу, праці Шеллінга чи Ніцше. В його
творах відсутній імператив, що пояснює сенс і зміст, заради кращого засвоєння
прочитаного. Там наявна перцептивність – набір зашифрованих методик для
семантичного й семіотичного засвоєння певних ліній. При цьому, авторська
думка не піддається однозначності засвоєння. Авторські тези філософа
проявляються як розмаїття пропозицій і семіотичних наборів, покликаних
стимулювати перцепцію читача 18 . Сприйнявши щось, читач повинен
Хайдеггер Мартин. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего
периода творчества. Под ред. А. Л. Доброхотова. М.: Высшая школа, 1991. С. 28-68.
13 Bajčić Martina. New Insights into the Semantics of Legal Concepts and the Legal
Dictionary. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2017. 236 p.
14 Гегель Г.-В.-Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 526 с.
15
де Любак Анри. Католичество: социальные аспекты догмата. Милан:
«Христианская Россия», 1992. 400 с.
16 Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття. К.: Либідь, 2017. С. 105114.
17 Инишев И. Н. Хайдеггер и философия языка. Вестник РГГУ. 2008. №7 (08). Серия:
Философия. С. 62-79.
18 Suarez David. A dilemma for Heideggerian cognitive science. Phenomenology and the
Cognitive Sciences. 2017. Vol. 16. Issue. 5. Pp. 909-930.
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продовжити процес перцепції, рефлексуючи навколо наступних абзаців,
сторінок, розділів. Так побудовані всі роботи Гайдеґера 19.
Складність філософської мови передбачає також і складність логіки.
Формальні та неформальні логічні категорії, безумовно, широко представлені
в теоретичних конструкціях Гайдеґера. Однак, екзистенція слів важливіша
Гайдеґеру за їхню внутрішню структуральність (взаємозалежність). Крім того,
кожне слово (відтак, і кожен термін) починає нести істинне сенсове
навантаження тільки за умови його правильного тлумачення 20.
Який же дослідницький шлях пропонує Гайдеґер до т. зв. «правильного»
розуміння істинності термінів і слів?
По-перше, всі слова та поняття мають давнину і походження. Якщо
неможливо однозначно з’ясувати походження поняття, то необхідно
прослідкувати його лінгвоісторію до максимально можливої хронологічної
глибини. Першовкладений у поняття зміст (чи найдавніше вкладений)
репрезентує звичні нам поняття з нового боку та розкриває їхнє значення
коректніше – «істинніше»21.
По-друге, оскільки людина є річчю, що мислить та здатна мислити через
мовлення, лінгвоісторичне сприйняття значення слів здатне змінити її
свідомість та, відповідно, трансформувати індивідуальний/груповий
свідомісний підхід до усвідомлення навколишнього середовища 22.
Вищеозначене передбачає: Гайдеґер розглядав ототожнення слів та речей як
найвищий прояв раціональності. Всі речі на світі мають назви – імена. Ці назви з
первісних часів характеризують зміст і сутність речей. Саме назви дають
найбільш влучні характеристики процесам і речам. Поза назвами й іменами
неможливо пояснити істину. Заглиблення в історію слів здатне надавати
несподівані філософські та психологічні результати. Слова називають явища, а
явища характеризують буття. Відтак, слова у явищах чи явища у словах
відображають істину субстанцій 23.
Михайлов И. А. Ранний Хайдеггер. Между феноменологией и философией жизни.
М.: Прогресс-Традиция, 1999. 284 с.
20 Хайдеггер Мартин. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего
периода творчества. Под ред. А. Л. Доброхотова. М.: Высшая школа, 1991. С. 39, 51.
21 Хайдеггер М. Гераклит. СПб: Владимир Даль, 2011. 504 с.
22 Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття. К.: Либідь, 2017. С. 108109.
23 Хайдеггер Мартин. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего
периода творчества. Под ред. А. Л. Доброхотова. М.: Высшая школа, 1991. С. 19.
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Безліч учених-юристів намагались збагнути внутрішню послідовність
правових конструкцій (цивільних, адміністративних, конституційних), але їхні
соціологізування завжди наштовхувались на опір «духу законів». Влучна
дефініція Ш. Л. де Монтеск’є прямо стосується змістовного наповнення
правових норм24. Всі народи різні та, відповідно, по-різному розуміють правові
норми, написані певною одною мовою. Це означає, що кожен юрист,
працюючи в багатомовному середовищі, повинен виконувати не лише функції
логіка-тлумача, але й обов’язки лінгвіста-перекладача. Йдеться про лінгвістику
в широкому сенсі, оскільки прості філологічні пізнання юриста недостатні для
його достатньої свідомості суспільно-юридичних процесів та відносин. Юрист
– це перекладач і знавець «духу» нормативних (нормуючих) слів. Він
усвідомлює значення та генезу сенсів. Він, можливо, не покликаний
продукувати нові сенси, але, продовжуючи тезу Екклезіаста про «відсутність
нового під сонцем», справжній юрист пояснює суспільству модернізаційні
трансформації «давно забутої давнини».
Так чи інакше, Гайдеґер, стверджуючи лінгвоісторичний шлях пошуку
істини (речового духу), повністю відкидає продуковану ще давньогрецькою
філософією субстанціональну дихотомію – поділ сущого на суб’єкти та об’єкти.25
Як зауважувалось вище, видатний мислитель пояснював: екзистенція
експлікується через поняття «фон», тоді як людське життя репрезентує
«забарвлення фону». В цьому сенсі, фундаментальною проблемою людського
буття видається насамперед розмивання людини фоном26. Коли передній план
зливається із заднім фоном – з’являється екзистенція як класична нерозривність
сутностей і сенсів. Людина розчиняється в навколишньому 27. Зокрема, людина
здатна повністю втрачати свою унікальність, тонучи в т. зв. «світі речей». Якщо
нормативом людського повсякдення можна назвати «фоновість» процесу
існування, то і говорити про нормативізм дихотомії «суб’єктно-об’єктних»
відносин теж не слід.
Монтескье Ш. О духе законов. Избранные произведения. М.: Государственной
издательство политической литературы, 1955. С. 157-734.
25 Huberskyi Leonid, Kyrylyuk Fedir, Melnyk Viktor. Anthropological Discourse of
Aristotelian Political Functionalism and Modernity. World Congress in Philosophy. The
Philosophy of Aristotle. Athens, 9-15 July 2016. Abstracts. Ed. by Prof. K. Boudouris. Athens,
2016. Рp. 113-115.
26 Рогалевич Н. Н. Краткий словарь по философии. Минск: Харвест, 2008. С. 732.
27 Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття. К.: Либідь, 2017. С. 111112.
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Термінологія та методологія суб’єктно-об’єктних відносин надзвичайно
важливі для теорії та історії держави і права 28. Поза ними, складно собі уявити
публічно-правову чи приватно-правову практику тлумачення класичної
тріади – гіпотези, диспозиції, санкції. Однак, нам видається важливим, що
Гайдеґер, відкидаючи традиційне значення суб’єктно-об’єктних відносин,
перевертає їхню безумовну наявність в екзистенційне річище. Зокрема,
філософ стверджує, що суб’єктно-об’єктні відносини ніколи не
характеризуються первісністю чи опозиційністю. По-перше, суб’єктно-об’єктні
відносини мають процесуальну сутність, вони можуть мінятися. Їхня
мінливість проявляється через другий онтологічний компонент – тезу про те,
що опозиційність поміж суб’єктами та об’єктами не продукується буттям.
Тобто ролі можуть мінятися. Суб’єкти здатні переходити в об’єкти і навпаки.
Ролі не розписані, так як усе суще є фоном і репрезентує одну картину,
субстанціональну єдність. Речі – нерозривні в екзистенції, поділу на плюс та
мінус не слід шукати в їхній сутності. Виключно в цьому напрямку, на думку
мислителя, можна відшукати істину – предмет онтології понять у
правознавстві.
Senior Lecturer Olena Petrushenko (Vinnytsya, Ukraine)
Ontology of legal terminology in the writings of Martin Heidegger
The article is devoted to the theoretical substantiation of an important component of
modern legal linguistics - the understanding of legal terms by the most important
existentialist philosopher Martin Heidegger (1889-1976). The focus is on the terms “truth”,
“thing”, “subject”, “object”, as well as the phenomenon of “subject-object relations”. The
author researched a large number of primary sources and critical literature devoted to
Heidegger’s legal linguistics, concluding his positive attitude towards subject-object
relations. The subject-object relations Heidegger criticizes and rejects as a philosophical
dichotomy. However, the thinker considers subject-object relations to be the norm within
the material existence of the background of human life. Subjects and objects are mutable. In
the context of unity, there is no eternity and certainty. Parts of a natural whole are always
transformed into each other. It is this transformation that fills human existence and seems
to the author a distinctive feature of Martin Heidegger’s social philosophy. Every lawyer
must uphold the truth. To search for the truth, lawyers must immerse themselves in the
meaning of words and theoretical constructions they use in everyday life. All formal norms
Мельник В. М. Методологічні підходи «де-юре» та «де-факто» в контексті
пізньоантичної і ранньосередньовічної історії міжнародної правосуб’єктності.
Юридичний вісник. Юридический вестник. Law Herald. Одеса: Національний
університет «Одеська юридична академія», 2021. №3. С. 24-32.
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have a history. There is, according to Heidegger, not a single legal formula that has not been
invented earlier. Any assertion to the contrary is speculative and devoid of rationality.
Consequently, lawyers must be identified with linguists. They are called upon to “dig out”
the initial meanings of widely used terms, to analyze not the structure, but the “true”
meaning embedded in such terms. Accordingly, any lawyer also appears to be an interpreter
of the truth, and not only of positive legal norms. The interpretation contains a deep
philosophical meaning of the legal profession.
Key words: legal linguistics, ontology, philosophy of existentialism, truth, subject-object
relations.
Старший преподаватель Елена Петрушенко (Винница, Украина)
Онтология правовой терминологии в сочинениях Мартина Хайдеггера
Статья посвящена теоретическому обоснованию важной составляющей
современной юридической лингвистики – пониманию правовых терминов
важнейшим философом-экзистенциалистом Мартином Хайдеггером (1889-1976). В
центре внимания находятся термины «истина», «вещь», «субъект», «объект», а также
феномен «субъектно-объектных отношений». Автор исследовала большое
количество
первоисточников
и
критической
литературы,
посвященных
юридической лингвистике Хайдеггера, придя к выводу о его положительном
отношении к субъектно-объектным отношениям. Последние Хайдеггер критикует и
отбрасывает в качестве философской дихотомии. Однако, мыслитель считает
субъектно-объектные отношения нормой в рамках вещной экзистенции фона
человеческой жизни. Субъекты и объекты изменчивы. Они могут переходить в
противоположные состояния. В контексте единства нет извечности и
определенности. Части естественного единого целого всегда трансформируются друг
в друга. Именно эта трансформация наполняет человеческое бытие и представляется
автору отличительной чертой социальной философии Мартина Хайдеггера. Каждый
юрист должен блюсти истину. Для поиска истины юристы обязаны погружаться в
смысл слов и теоретических конструкций, используемых ими в повседневности. Все
формальные нормы имеют историю. Не существует, по мнению Хайдеггера, ни
одной юридической формулы, которая бы не изобреталась ранее. Любое
противоположное утверждение спекулятивно и лишено рациональности.
Следовательно, юристы должны быть отождествлены с лингвистами. Они призваны
«откапывать» первоначальные смыслы широкоупотребительных терминов,
анализировать не структуру, а именно «истинный» смысл, вложенный в такие
термины. Соответственно, любой юрист представляется также и толкователем
истины, а не только позитивно-правовых норм. В толковании сокрыт глубокий
философский смысл юридической профессии.
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Ключевые слова: юридическая лингвистика, онтология,
экзистенциализма, истина, субъектно-объектные отношения.
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Старший викладач Олена Петрушенко (Вінниця, Україна)
Онтологія правової термінології у творах Мартіна Гайдеґера
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню важливої складової сучасної
юридичної лінгвістики – розумінню правових термінів найважливішим філософомекзистенціалістом Мартіном Гайдеґером (1889–1976). У центрі уваги знаходяться
терміни «істина», «річ», «суб’єкт», «об’єкт», а також феномен «суб’єктно-об’єктних
відносин». Авторка досліджувала велику кількість першоджерел та критичної
літератури, присвячених юридичній лінгвістиці Гайдеґера, дійшовши висновку про
його позитивне ставлення до суб’єктно-об’єктних відносин. Останні Гайдеґер
критикує і відкидає як філософську дихотомію. Однак мислитель вважає суб’єктнооб’єктні відносини нормою в рамках речової екзистенції фону людського життя.
Суб’єкти та об’єкти мінливі. Вони можуть переходити у протилежні стани. У
контексті єдності немає одвічності та визначеності. Частини природного єдиного
цілого завжди трансформуються одна в одну. Саме ця трансформація наповнює
людське буття і концептуалізується для авторки як риса соціальної філософії Мартіна
Гайдеґера. Кожен юрист повинен дотримуватися істини. Для пошуку істини юристи
мають занурюватися в сенс слів і теоретичних конструкцій, що використовуються в
повсякденності. Усі формальні норми мають історію. Не існує, на думку Гайдеґера,
жодної юридичної формули, що раніше не застосовувалася. Будь-яке протилежне
твердження спекулятивне і позбавлене раціональності. Отже, юристів слід
ототожнити з лінгвістами. Вони покликані «відкопувати» первісні змісти
загальновживаних термінів, аналізувати не структуру, а саме «істинний» зміст,
вкладений у такі терміни. Відповідно, будь-який юрист виявляється також і тлумачем
істини, а не лише позитивно-правових норм. У тлумаченні приховано глибоке
філософське значення юридичної професії.
Ключові слова: юридична лінгвістика, онтологія, філософія екзистенціалізму,
істина, суб’єктно-об’єктні відносини.
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THE ISSUES OF HIGHER EDUCATION
IN THE “SCHOOL – UNIVERSITY - JOB MARKET” CONTEXT1
A Kazakh-British Discussion by:
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Svetlana SHAKIROVA:
“Bulletin of Kazakh National Women’s Teacher Training University” 2 recently
received an article from three authors – two from Kazakhstan and one from the UK.
The article is about cross-cultural communication, but I was interested in a foreign
co-author Rosemary Sage, former professor and dean at the London College of
Teachers, now a scientific consultant to a number of universities in Europe and Asia.
In 2020, Professor R. Sage published an article The Role of Higher Education in
Developing Policy and Practice for the Development of the New Industrial Age3. The article
made a strong impression on me. We traditionally treat British education with
reverence, considering UK universities to be the right place for higher education,
master’s and PhD degrees. Even Brexit has not affected the perception of British
power in the intellectual and scientific spheres.
Dr. R. Sage writes that British education system is in crisis. Moreover, the global
Special international publication prepared for “The Annals of Legal History”.
See the Web-Page of our Partners: https://vestnik.kazmkpu.kz
3 Sage R. The role of higher education in developing policy and practice for the development
of the new industrial age. Journal of Higher Education Policy and Leadership Studies. 2020.
Vol. 1. No 1. Pp. 64-76.
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learning system is in crisis4. The metaphor of “Swiss Cheese Learning” is given by
her as proof of weaknesses. The testing system is not sensitive to the individual
characteristics of students, but encourages memorization and unification. It is not
difficult to enter universities even for graduates with modest grades; as a result,
every year millions of bachelors and masters cannot find a job according to their
requests. The process, the author notes, begins already in schools, where 90% of
graduates are determined to go to universities5. The situation in education reflects
the problems of the economy. In terms of patents, Britain is not in the top 10 countries
in the world. Engineers from other European countries excel in knowledge and
training of English specialists6. British business is shrinking, falling under the control
of foreigners. The country is like a turtle, slowly crawling after the world’s giants in
the field of IT, it does not have its own Amazon, Facebook, Google. According to
surveys, some British students spend less than 2 hours a day studying. As long as
universities work according to the business format, there will be no changes for the
better, Sage concludes.
I wrote to the author of the article and offered her to speak on this topic in more detail.
Additionally, I sent this text to my colleagues from the UK and Kazakhstan inviting
them to give comment on it. So we got a virtual British-Kazakh discussion.
Participants from the UK:
Dr. Rosemary Sage, Professor of Education (Cognitive Psychology),
Rauza Vercoe, MA, UCL,
Dr. Sandy MacDonald, Professor of Northampton University,
Aina Christodoulou, teaching assistant, Nottingham,
Polina Bishenden, PhD candidate at Kent University.
Participants from Kazakhstan:
Dr. Marina Khan, owner and general director of “Intellect” agency, Almaty
2019-World Bank Report. The Education Crisis: Being in school is not the same as learning.
Available from: www.worldbank.org
5 Sage R. The role of higher education in developing policy and practice for the development
of the new industrial age. Journal of Higher Education Policy and Leadership Studies. 2020.
Vol. 1. No 1. P. 67.
6 Chambers C. Money &amp; markets: Why the UK markets do not show the love to
engineers.
Engineering
&
Technology
(E&T).
Access:
https://eandt.theiet.org/content/articles/2019/10/money-markets-why-the-uk-marketsdo-not-show-the-love-to-engineers/
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Zhanna Mendybaeva, director of the Agency of educational technologies
“UniverSity”, Almaty.
Rosemary SAGE:
I am glad you found my article to the JHEPL food for thought.
Unfortunately, UK academia now works a business model with the goal of
making money and cutting costs. This means that cheap labour is the rule of the
day. When starting university studies I was taught by the best professors in the
subject area and the course bought them in for modules if there was no one with that
level of expertise on the staff. Now you can get a professional EdD one month and
be running a doctoral programme the next. This is the trend – many experts in
universities have left to work on their own as they do not like the system. There has
been huge dumbing down as now over 50% of UK students go to university when
they would be better off pursuing more practical courses. In my student days, only
about 5% went to universities. We need many more people with practical
intelligences in this country, but do not value this expertise so people do not want to
go into these careers as a rule. However, I know someone with a PhD in Genetics
who went into research but was fed up with spending all his time making proposals.
He is now a plumber, earning 4 times what he did as an academic. Also, another
friend with a first class degree in Chemistry was fed up with the corporate world
and now is a bus driver and loves it! When working in the Czech Republic, I found
that people, like builders, had as much status in their society as brain surgeons! You
often found these people in book shops flicking through psychology texts.
Some while a go, I had input into the EU Hero project, which aimed to evaluate
the training and education of the practical professions across Europe. The
coordinator came from Belgium and was shocked at the lack of status and
inadequate training and education that UK practical professions receive in
comparison with other European countries. Our education is mainly directed at
academic pursuits and those with strong personal and practical abilities get short
shift in our system [4]7. One hopes it will change. I am always shouting about it but
throughout my life have found myself ahead of the game so as to speak, with not
enough people thinking this way in politics to push through a more sensible agenda.
Here’s hoping…

7

Sage R. (Ed.) Paradoxes in Education: Learning in a Plural Society. UK: Brill, 2017.
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Rauza VERCOE:
The article by Rosemary Sage has the right comments: the isolation of academic
education from the practical realities of life, the low social status of practical
professions (plumber, bartender, etc.), the lack of a sufficient number of jobs for
undergraduates and defended doctoral students. This is all true, and I personally
know people who have invested many years in defending their dissertations, but
have not been able to find a job in their specialty. But we should not forget that
England, especially London, has always been a place of attraction for young, talented
and enterprising people from all over the world, which caused the fiercest
competition. Not everyone could withstand the competition, and not everyone could
find their place.
At the same time, the British education and employment system is very flexible
and diverse. First, many people get jobs in areas that do not correspond to their
degree, and this is a normal practice. In my life, I have met people with a master's
degree in theology from Oxford or with a degree in English literature, who
successfully work in the field of finance in international companies. In Britain, there
is no mandatory attachment to a university degree and the scope of future work.
Secondly, there is a system of internships that allows you to select the best graduates
as a result of careful selection and employ them in various companies, subject to
additional training and conditions for obtaining work experience.
For young people who prefer more practical professions and do not want to gnaw
the granite of academic sciences, there is also a sufficient choice - the so-called
apprenticeship schemes, where they can get a practical specialty and start earning
from the age of 16. There is a huge variety of vocational courses8, where students can
gain practical skills, gain experience and then enter higher education institutions, if
they deem it necessary. Some schemes include sponsoring university courses for the
very best.
In any case, the education system here is very developed. Anyone can find
something based on the type of training, interests, abilities, and natural inclinations.
You just need to invest a lot of time in studying and analyzing the available
opportunities. And this sometimes complicates the situation, since the choice is very
wide and it will take some time to understand everything. But for young people,
there is a well-developed system for vocational guidance, starting from school years.
For example, my daughter's school has repeatedly hosted fairs of various educational
Examples:
Findcourses
(Online
https://www.findcourses.co.uk/search/vocational-training-courses
100
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institutions with presentations about various educational opportunities.
It is impossible to describe all the possibilities in such a brief discussion. The only
thing that depresses me today is how the UK's separation from the European Union
will affect it. I am sure that this will lead to negative consequences in the field of
education, since isolation never contributes to a positive exchange in any field. Time
will tell, but I think that young people will lose a lot in terms of opportunities for
their future, as their mobility will be significantly limited under the new
circumstances. The break with the European Union is an unforgivable mistake
caused by the inflated political ambitions of some figures, the consequences of which
are yet to come.
Aina CHRISTODOULOU:
All the problems discussed in this article have long been discussed both in narrow
circles and at the top. It is important to understand that the problem began with the
dawn of Thatcher's liberalism and her programs of denationalization, privatization,
fighting trade unions, deliberately destroying local industry and closing mines. What
is happening now with higher education is the result and continuation of the same
neoliberal policies and globalization.
It is a well-known fact that British universities operate according to the business
scheme. Everyone knows that universities accept foreign students not because they
shine with academic results, but because they can pay twice as much in cash as local
students. Even Oxbridge does it. You may have heard how a Chinese woman
demanded compensation from a British university because her knowledge was not
used in the search for a career.
The fact that there is no demand for humanitarian subjects is a real fact9. And that
only 50% (and maybe less) PhD applicants manage to complete their dissertation and
that the dissertation does not guarantee employment is a real fact 10. The quality of
knowledge is more or less strong in the Russell group of universities and weak in all
the rest. Employers do not even look at the diplomas of those universities that are
not included in the top ten universities.
Britain is proud of creative achievements, and in fact, they do not exist. No
progress with creativity! Progress ended during the industrial Revolution. We need
to change the priorities in the academy and focus on those jobs and higher education
9

Eagleton T. The Slow Death of the University. The Chronicle of Higher Education. 2015 Vol. Access:
https://www.chronicle.com/article/the-slow-death-of-the-university/
10
Ruggeri A. Why ‘worthless’ humanities degrees may set you up for life. Access:
https://www.bbc.com/worklife/article/20190401-why-worthless-humanities-degrees-may-set-you-up-for-life
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that will enable Britain to compete with technologically advanced countries.
I think that it is necessary to radically change the curriculum in primary and
secondary schools. It is necessary to close universities that stamp out diplomas, and
democratize the elitism of private schools. However, this is not possible.
Svetlana SHAKIROVA: Are you happy with the education your children have
received?
Aina CHRISTODOULOU: In general, I am satisfied. They graduated from
prestigious universities with good diplomas. It all depends on whether they will be
able to withstand the competition and find a job for their vocation. In the current
crisis, it is still difficult to guess.
Polina BISHENDEN:
I spent some time reflecting on Rosemary Sage’s article and indeed, there are
some very real and deep problems with Higher Education in the UK. At times
however, my vision of our situation differs from hers. My thoughts stem from my
experience as a student of Politics and International Relations at each level of Higher
Education (from BA to now PhD).
I would like to comment on Rosemary Sage’s characterisation of education in the
UK. To begin with, there is a difference between education in school and in
university. In school, it is true that critical thought is encouraged in theory but not in
mark schemes, and students tend to leave with a shallow knowledge of their subjects.
I really can’t comment on school too much, as I do not have an understanding of the
institution. I have heard, anecdotally from teacher friends, that in many cases those
in senior leadership have less experience teaching and may be rather detached from
the situation ‘on the ground’.
Turning to the Swiss cheese knowledge analogy, which Rosemary Sage uses to
comment on higher education in the UK. In my experience, this is not entirely
accurate. It is true that in the UK a passing grade is 40% and a first-class grade is 70%.
However, I do not think that this means that the top students in the UK are missing
30% of the knowledge that they need. I don’t think that this is inscribed in official
policy, but the way I see it, is undergraduate degrees in the UK train students in a
generalisable way (as Sage wrote in her article). I believe that it is later on in an
academic career that specialist knowledge is developed. I was recently speaking to a
friend about how much of our philosophy class we had forgotten since finishing our
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studies. We came to the conclusion that our course didn’t teach us facts to be used
for all-time, but rather developed our reasoning as a transferable skill to be applied
to many different jobs. In university, we are taught to think critically and encouraged
away from rote learning. Our assessments are approached accordingly. Thus, a 70%
grade is not given for a student that knows 70% of the answers. Instead, it is given to
the student showing above average (but not perfect) critical thought and
understanding of their subject. When the mark is higher, it is given not for only
knowledge, but for excellence. From what I have seen on my course, grades above
80% are reserved for only the highest achievers. Grades above 90% are so rare, that
they become the talk of the faculty. Rosemary Sage argues that developing this kind
of non-specialist knowledge hinders the UK’s progress. Personally, I think that in our
modern, ever-changing world this is a positive way to approach undergraduate
studies. Students enter higher education training for a career that does not yet exist!
It is having a collection of skills that are applicable to many different settings that
will give them the flexibility needed to compete in this fast-paced environment.
I think that, further, Rosemary Sage has mischaracterised writing a PhD thesis.
She suggests that it follows a model of learning that is positivist, objective, and
generated from a linear research design. This is, of course, not the case for all doctoral
projects in the UK. There are plenty of interpretive, constructivist projects that
practice reflexivity, abductive reasoning, and an open-ended research process.
Perhaps I have misunderstood Sage, as this appears a very harsh inaccuracy.
Rosemary Sage has also referenced the mental health problems that students
experience as a way of proving that the PhD does not work. To my mind, this is not
the outcome of the research process per se, but rather a product of the wider
challenges facing academia in the UK.
In some ways, I agree with Rosemary Sage. There deep problems with higher
education in the UK. In my opinion, this is driven by the fact that academia has
become a business in our country. When tuition fees were introduced (and
subsequently increased) a shift in higher education happened. Universities began to
market a student experience instead of a learning experience. I don’t know about
other countries- but in the UK it is common to have multiple bars and nightclubs on
campus, with alcohol and nights out advertised by university-affiliated bodies. I am
unsure where the money goes, but certainly more is put into management and
resources than into fostering academic work. I read recently that Vice-chancellors’
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salaries have grown, whilst in real terms university staff’s pay has fallen by 17% 11.
Furthermore, pension reforms led to substantial losses of university staff. PhD
students regularly teach as a part of their scholarship scheme, which works out to
about £8-9 an hour (for context- the minimum wage in the UK is currently £8.72).
Casual labour and zero-hour contracts permeate the academic space, but there are
many problems. People are unable to make financial plans and have fewer
employment rights. The quality of service provided to students is also affected, with
a lack of continuity from their lecturers 12. This situation has been the partial subject
of higher education strikes in recent years. The dire state of things has become very
apparent during the COVID-19 pandemic. In my opinion, not only has the workload
increased for staff with the new online medium, but the already existing problems
with education provision are made clearer when the allure of top facilities (both for
education and leisure) are removed from the student experience.
Finally, I have a point about the way that academics are perceived in the UK.
Rosemary Sage has presented a really good case for practitioner doctorates. I agree
that this option should be made more available to everyone and can add a valuable
dimension to academia. But the traditional route should not be tarred. I really believe
it is a disservice to suggest that academics do not understand political, economic and
social influences on their discipline. It seems like the ivory tower argument- that
academics are secluded from the real world. Though this is a valid critique in many
cases, in the UK the argument has led to politicians and right-wing media declaring
‘enough of experts’ and challenging fact with opinion. I’ve seen it fuel mass public
misinformation. So instead, let’s foster people’s expertise, which is developed
through different routes. Let’s realise that academia is far more vibrant and
grounded than described in the article. When it doesn’t meet our standards, lets drive
it in a more positive direction (including, for example through an emphasis on
practitioner doctorates). But let’s also recognise that there is space for us all.
Zhanna MENDYBAEVA:
The article proves the commonality of the problems of higher education in the
context of the priority of information and the coming “superiority of artificial
intelligence”. As authors mention, “English language and IT skills development
Universities strike is over more than just pensions. Financial Times. Access:
https://www.ft.com/content/94c1d5ca-11e8-11ea-a7e6-62bf4f9e548a
12
Pickering W. Zero-hours contracts. A UCU Briefing. 2014. Access:
https://www.ucu.org.uk/media/6882/Zero-hours-contracts-a-UCU-briefing-Mar14/pdf/ucu_zerohoursbriefing_mar14.pdf
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were considered central for many programmes”13.
In Kazakhstan, we also read articles that learning based on knowledge and
memorization has no value, it is more important to learn to search for information 14.
I think that focusing on the process, not on the result, is also a trap. A person with an
education is trained to find information, but not to use it. Found it and what's next?
How to use it? I would call this the fetishization of information without content.
Further. The trend to an increasing transformation of the academic schools in the
industry leads to the same results as the assembly-line production: mass-produced
product with low cost but high price.
In British education, I am concerned about the duration of training. What can be
learned widely and academically fundamentally in three years, and even with a large
share of independent training?
In the text of Rosemary Sage, there is a reason that university education is
becoming mass, accessible and therefore losing its value (but increasing the price for
training). There are two dangers here: one in the ideas of technocrats-education
should be expensive and elitist, i.e. not for everyone (veiled in a beautiful package of
the category “human capital”, so that no one understands anything except the
dedicated owners of capital). We can see that the higher education system
reproduces and even increases social inequality15.
The second danger is the devaluation of academic knowledge and science, built
on the principle of “process is more important than result” (when the search for
information is like an entertaining game, and the product is not important).
I am concerned about the expansion of academic consultants and technologies in
Kazakhstan's education, at a time when education at home has been severely
criticized and has been for a long time.
Also interested in the question: Will modern graduates be able to convert their
knowledge in the event of a sharp change in the economic and political, social and

Chankseliani M., Qoraboyev I., Gimranova, D. Higher education contributing to local,
national, and global development: new empirical and conceptual insights. Higher
Education. 2021. Vol. 81. P. 119.
14 Bizhanova A. Kazakhstan education system: 10 reasons to ring the alarm. Forbes
Kazakhstan. 06 May 2020. Access:
https://forbes.kz//process/education/kazakhstan_education_system_10_reasons_to_rin
g_the_alarm/
15 Shnarbekova M. K. The Role of Higher Education in Reproduction of Social Inequality in
the Labor Market of Kazakhstan. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in
Russia. 2021. Vol. 30. No. 3. Pp. 114-127.
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cultural situation, as happened in the post-Soviet space after 90s? When you had to
retrain on the go or when you had to remember those sciences that were considered
secondary at the institute. This was a test of the Soviet diploma for endurance, and
its owner for learning ability.
Marina KHAN:
The author’s opinion about schools most likely refers to the public sector, whose
image was significantly changed first by the appearance of a gram of schools, and
later-academies.
The state is aware of the problems and tries to take decisive steps from time to
time. Private schools, where only 8% of the UK population teaches their children,
differ significantly from public schools for the better in all aspects. This is a
recognized fact, which, in particular, is proved by the significant difference in the
admission requirements for school graduates from different sectors. In good private
schools, everything is fine with the formation of creativity, critical thinking and other
components of the now so popular emotional intelligence.
The reform of the A-Level, which is being completed, was intended to make it
more difficult to obtain this qualification, “weigh down” the academic content, etc.
IB is gaining popularity, not only among international but also local students. In
many ways, in my opinion, this is a consequence of the childishness and difficulties
of choosing a future career. Many schools popularize BTEC as a qualification that
“brings” the applicant closer to the future specialty.
University education is often called delayed unemployment, but the flow of
applicants, nevertheless, does not dry up. Universities, in my opinion, deliberately
do nothing to “lure” and then keep students. In their opinion, students should come
to them, clearly understanding why they do it and what they want to study. The
problem, in my opinion, is that the school focuses “broadly”, and the universities
teach “narrowly”. The problem of employment is solved by some universities
through the creation of joint faculties with large corporations (Dyson in London,
Siemens in Lincoln, etc.), mentoring is very actively developing. It is really not easy
to find a job for graduates, but the guys often graduate from university and have
sufficient training to start their own businesses.
Of course, education in the UK is a commodity. But the product is solid, wellmade, and has no expiration date.
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Svetlana SHAKIROVA: Professor Sage, could you please tell a bit about
practitioner doctorate? Is this model effective?
Rosemary SAGE:
Andreas Schleicher, Director of the Organisation for Economic Cooperation and
Development16, suggests that Britain has made the slowest educational progress of
all OECD nations because memorisation remains the dominant learning strategy in
a narrow, exam driven culture. He says that education today is not about teaching
people something but helping them develop a compass. Work-readiness requires
understanding of globalisation, which comes from mobility and partnerships.
A Practitioner Doctorate rebalances higher education to develop a more holistic,
world approach to solving personal & professional life problems, with a focus on real
rather than abstract issues. Since 60% of students worldwide do not reach required
educational standards 17, it is time to review present policies and practices.
Harvard has now dropped their professional doctorates in favour of the
practitioner model and the research PhD. Where Harvard goes others eventually
lead. In medicine, the UK is pursuing the practitioner route and that was where I first
started researching and implementing it, but education professions here are slow on
the uptake as they do not consider research within practice as objective scientific
method! However, the students on the EU pilot have had their practitioner
qualification well received as employers have noted the positive impact on
everybody.
Sandy MACDONALD:
First of all, Dr. Sage is clearly very keen on having professional doctorates and in
my experience people who advocate this route are often very vehement in their
support. However I have experience of examining and also supervising these
professional doctorates and in my opinion they are not equivalent to a full PhD
because they are less theoretically driven. There is nothing wrong with them as such
but they are not the same thing and should not be equated to a PhD. I see the point
that there needs to be a practical focus for some higher level qualifications and that
Schleicher A. Preparing the Next Generation for their Future. Spotlight. 2020. Access:
https://www.newstatesman.com/politics/education/2020/02/preparing-nextgeneration-their-future-not-our-past
17 Luckin R. I, Teacher: AI and School Transformation. Spotlight. London: Newstateman,
2020.
Access:
https://www.newstatesman.com/spotlight/2020/02/i-teacher-ai-andschool-transformation
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is fine and welcome but it is not to deny that there is a place for a much more
theoretically driven qualification (the PhD) and that this ought to exist as well.
Rosemary Sage works in a field (education) where the practical is clearly very
important and I know from my university that many doctoral candidates carry out
doctoral work on their own schools. This is also fine and probably does lend itself to
the field of education very well.
I would take issue with the problems around completion as the numbers
undertaking and completing PhDs have grown considerably over the last few years
in both the UK and USA but the job opportunities for them are fewer. Rather than
dismiss the qualification I would argue that fewer people should embark on a PhD
degree and instead opt for a Professional Higher Level Qualification (currently
known as a Professional Doctorate). I think the problem comes if you try to call that
Higher Level Qualification a doctorate. In my experience many people just want the
title “doctor” in from of their name so that is what they are really looking to get out
of the qualification rather than development in research and theoretical
understanding of a topic. This is not to say they are wrong, just doing the wrong
qualification for them. Professional doctorates have an element of teaching in them
here as opposed to the PhD in the UK where there is no formal classroom study or
assessment although I know this happens in the USA.
I do think that in the UK we are getting pretty good at supporting doctoral
candidates with programmes of study to complement the writing of their theses and
that the ESRC put a lot of effort into doctoral training these days which was never
available before. For example, look at their web site18 and also the UK Council for
Graduate Education19.
Rosemary SAGE:
I recommend to read the report on practitioner doctorate implementation, that
was requested by the European Commission “Third generation doctorates: the
practitioner model”. This provides more detail than the article you read.
Unfortunately, new management at the University of Buckingham felt the
Practitioner Doctorate was not research and so it was discontinued in 2020.
Practitioner doctorates have had such good responses and are now becoming

ESRC. Web-site of Economic and Social Research Council. Doctoral Training Centres.
Access:
https://esrc.ukri.org/skills-and-careers/doctoral-training/doctoral-trainingcentres/
19 UK Council for Graduate Education. Access: http://www.ukcge.ac.uk/
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popular around the world because they show more impact on practice.
There are many issues in this for education. Let the pandemic issue in much
needed social change.
Prof. Rosemary Sage (London, United Kingdom),
PhD in Philosophy Svetlana Shakirova (Almaty, Kazakhstan),
MA in Education Rauza Vercoe (London, United Kingdom),
Dr. Prof. Sandy MacDonald (Northampton, United Kingdom),
MBA Aina Christodoulou (Nottimgham, United Kingdom),
PhD-Candidate Polina Bishenden (Kent, United Kingdom),
PhD in Philosophy Marina Khan (Almaty, Kazakhstan),
Zhanna Mendybaeva (Almaty, Kazakhstan)
The issues of higher education in the “school – university - job market” context
This text is not a research paper. This is a group discussion inspired by the Professor
Rosemary Sage’s article The Role of Higher Education in Developing Policy and Practice for the
Development of the New Industrial Age, published in June 2020 in the Journal of Higher
Education Policy and Leadership Studies. One of us (S.Shakirova) found it so much critical
and thought-provoking that decided to check her impression with colleagues from the UK
and Kazakhstan who was connected with British education institutions directly. Firstly, she
contacted the author itself and has got confirmation and support to initiate a virtual group
discussion. In total eight opinions were collected, all addressing the issues raised by the
text of R.Sage. If Professor Sage disputes the value of the British PhD diploma, pointing to
the greater competitiveness in the labor market of engineers and specialists from other
European countries, then representatives of Kazakhstani organizations are more restrained
in their assessments. For them, the prestige and market returns from a British university
diploma are undeniable. The discussion raises issues of assessing students' knowledge, the
mass characterization of higher education, its isolation from the needs of employers, and as
one of the options for bringing theory closer to practice, the introduction of a new stage of
postgraduate education is proposed: Practitioner Doctorate. If in Kazakhstan this rather
new phenomenon has not received expert assessments for today, then there is resistance
and skepticism among British scientists about it.
Key words: higher education, assessment system in universities, job market, vocational
education, Great Britain, Kazakhstan, PhD, Practitioner Doctorate.
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Аспирант Полина Бишенден (Кент, Великобритания),
Кандидат философских наук Марина Хан (Алматы, Казахстан),
Жанна Мендыбаева (Алматы, Казахстан)
О проблемах высшего образования в контексте «школа – университет - рынок
труда»
Этот текст – групповое обсуждение, вдохновленное статьей профессора Розмари
Сэйдж “Роль высшего образования в разработке политики и практики для развития
новой индустриальной эпохи”, опубликованной в июне 2020 года в журнале
“Политика высшего образования и исследования лидерства”. Одна из авторов (С.
Шакирова) сочла статью профессора Сэйдж настолько критичной и наводящей на
размышления, что решила проверить свои впечатления у коллег из Великобритании
и Казахстана, напрямую связанных с британскими учебными заведениями. Сначала
С. Шакирова обратилась к самой профессор Сэйдж. Её поддержка позволила начать
виртуальное групповое обсуждение. Всего было собрано восемь мнений, и все они
касаются вопросов, поднятых в статье Р. Сэйдж. Если профессор Сэйдж оспаривает
ценность британского диплома доктора философии, указывая на большую
конкурентоспособность на рынке труда инженеров и специалистов из других стран
Европы, то представители казахстанских организаций более сдерживаются в своих
оценках. Для представителей казахстаних образовательных организаций престиж и
рыночная отдача от диплома британского университета неоспорима. В дискуссии
поднимаются вопросы оценки знаний студентов, массовизации высшего
образования, его оторванности от потребностей работодателей, и как один из
вариантов сближения теории с практикой предлагается введение новой ступени
послевузовского образования – Practitioner Doctorate. Если в Казахстане это достаточно
новое явление не получило сегодня экспертных оценок, то среди британских ученых
имеет место скепсис в его адрес.
Ключевые слова: высшее образование, система оценки в университетах, рынок
труда, профессиональное образование, Великобритания, Казахстан, PhD, Practitioner
Doctorate.
Професор Розмарі Сейдж (Лондон, Великобританія),
Кандидат філософських наук Світлана Шакірова (Алмати, Казахстан),
Магістр Рауза Верко (Лондон, Великобританія),
Професор Сенді Макдональд (Нортгемптон, Великобританія),
Магістр Айна Крістодулу (Ноттінгем, Великобританія),
Аспірант Поліна Бішенден (Кент, Великобританія),
Кандидат філософських наук Марина Хан (Алмати, Казахстан),
Жанна Мендибаєва (Алмати, Казахстан)
Проблеми вищої освіти у контексті «школа – університет – ринок праці»
Цей текст є груповим обговоренням, натхненним статтею професора Розмарі
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Сейдж “Роль вищої освіти у розробці політики та практики для розвитку нової
індустріальної епохи”, опублікованою у червні 2020 року в журналі “Політика вищої
освіти та дослідження лідерства”. Одна з авторів (С. Шакірова) визнала статтю
професора Сейдж настільки критичною і значущою, що вирішила перевірити свої
враження у колег із Великобританії та Казахстану – серед тих колег, які безпосередньо
пов’язані з британськими навчальними закладами. Спочатку С. Шакірова звернулася
до самої професорки Сейдж. Її підтримка дозволила розпочати віртуальне групове
обговорення. Усього було зібрано вісім думок, і вони стосуються питань, порушених
у статті Р. Сейдж. Якщо професор Сейдж заперечує цінність британського диплома
доктора філософії, вказуючи на велику конкурентоспроможність на ринку праці
інженерів та фахівців з інших країн Європи, то представники казахстанських
організацій стримуються у своїх оцінках. Для представників казахстанських освітніх
організацій престиж та ринкова віддача від диплома британського університету
незаперечна. У дискусії порушуються питання оцінки знань студентів, масовізації
вищої освіти, її відірваності від потреб роботодавців, і як один із варіантів зближення
теорії з практикою пропонується запровадження нового ступеня післявузівської
освіти – Practitioner Doctorate. Якщо в Казахстані це досить нове явище не отримало
сьогодні експертних оцінок, то серед британських учених має місце скепсис на його
адресу.
Ключові слова: вища освіта, система оцінювання в університетах, ринок праці,
професійна освіта, Великобританія, Казахстан, PhD, Practitioner Doctorate.
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