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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ В АНТИЧНІЙ ОСВІТЯНСЬКІЙ 
ТРАДИЦІЇ: «ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ» ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Стаття присвячена історичним і методологічним проблемам юри-
дичної освіти. Досліджено актуальність цієї проблеми та основні 
джерела її подальшого вивчення. Здійснений аналіз дозволяє дійти 
висновку про те, що римська правова освіта має вважатися аксіо-
логічною моделлю європейської правової культури. Положення цієї 
статті мають бути взяті за основу при реформуванні правової 
освіти в Україні.  

Ключові слова: римське право, римська правова освіта, європейська 
правова культура, моральні цінності, природне право. 
 
Статья посвящена историческим и методологическим проблемам 
юридического образования. Исследована актуальность этой про-
блемы и основные источники дальнейшего изучения. Проведенный 
анализ позволяет сделать вывод о том, что римское правовое об-
разование должно считаться аксиологической моделью европейс-
кой правовой культуры. Положения настоящей статьи должны 
быть взяты за основу при реформировании правового образования 
в Украине. 

Ключевые слова: римское право, римское правовое образование, 
европейская правовая культура, нравственные ценности, естествен-
ное право. 
The paper deals with the historical and methodological problems of 
scientific research of the legal education. The relevance of the problem 
and the main sources of further research areinvestigated. This analysis 
allows us to make a conclusion that Roman legal education is considered 
to be a axiological model of European legal culture. The results of the 
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present paper can be used to justification of the concept of the reform of 
legal education in Ukraine. 

Key words: Roman law, Roman legal education, European legal culture, 
moral values, natural law. 

 
Постановка проблеми. У розділі другому оновленого Поряд-

ку денного асоціації між Україною та ЄС підкреслюється, що 
«Цей Порядок денний асоціації є основним механізмом моніто-
рингу та оцінювання прогресу України…, особливо що стосуєть-
ся досягнень України у гарантуванні поваги до спільних ціннос-
тей та прогресу у досягненні відповідності з ЄС у політичній, 
економічній та правовій сферах [виділено автором статті]» [1]. 
Отже, у цьому контексті знов актуалізується питання з’ясування 
загальних морально-правових цінностей, на яких ґрунтується єв-
ропейська юридична традиція і, відповідно, засади навчання та 
виховання корпорації правників.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Характерною ри-
сою проблеми, що досліджується, є те, що соціокультурним і зо-
крема аксіологічним її аспектам у радянські часи в умовах пану-
вання матеріалістичного методу, належної уваги не приділялося. 
З певними застереженнями як виняток можна зазначити працю  
Г. Є. Жураковського, яка в історії педагогіки вважається класич-
ною [2].Тому основні джерела для сучасних розробок можна 
знайти або серед робіт, написаних у дореволюційний період [3], 
або в пострадянський (Ю. А. Задорожний, В. О. Томсінов). Інша 
ситуація спостерігається у західній юриспруденції, де цьому пи-
танню приділяли значну увагу дослідники Йоганн Людвіг Уссінг, 
Джон Вутс, Антон-Герман Крауст. Однак основні зусилля засто-
сування аксіологічного методу в історико-правовій науці в осно-
вному датуються першою половиною минулого століття. Тому в 
нових умовах європейської інтеграції проблема зближення наці-
ональних культурно-правових традицій на основі загальноєвро-
пейських цінностей набуває особливого значення. 

Постановка завдання. Метою цієї статті є виявлення саме 
тих морально-правових цінностей, які були у підґрунті класичної 
юридичної освіти та найбільш поширених способів виховання на 
них майбутніх юристів у Давньому Римі для з’ясування загально-
європейських засад сучасної правової культури.  

Основні результати дослідження. Для забезпечення історич-
ної конкретності необхідно зазначити, що «класичною» вважа-
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ється саме римська юриспруденція І–ІІ століть н. е. Це логічно, 
бо в цей період було встановлено взірець і правило (metron i 
kanon) для цілих генерацій юристів. У ці часи були сформовані 
юридичні школи сабініанців і прокуліанців. Найбільшою мірою 
вплинув на формування давньоримської юридичної дидактики 
глава прокуліанської школи права Марк Антістій Лабеон. За сло-
вами його антагоніста глави сабініанців Гая Атея Капітона, цей 
класик юриспруденції характеризувався як «надмірний і навіже-
ний прихильник республіканського права і свободи». З початком 
правління Гая Аврелія Валерія Діоклетіана наступає «епоха ано-
німних юристів», яка триває довгих три століття римської історії 
і для якої був характерним у прямому смислі «безликий характер 
правотворчості» [4, с. 101]. У посткласичну епоху, початок якої 
знаменує компіляція Юстиніана, відбувається догматизація кла-
сичного римського права, що унеможливило появу нових право-
вих ідей. Саме тому історичні рамки даного дослідження мають 
бути обмежені І ст. до н.е. – ІІ ст. н. е. і для реконструкції систе-
ми морально-правових цінностей Стародавнього Риму необхідно 
базуватися переважно на матеріалах, що датуються саме цим пе-
ріодом римської історії.  

Загальновизнано, що римське право – це перша в історії кла-
сична правова система, яка ґрунтувалася на ідеалах природного 
права (ius naturale), про що свідчить відома максима: Ius naturale 
est, quod natura omnia animalia docuit (Ulp. D. 1. 1. 1. 3) [5, с. 82–83]. 
Саме це дає підстави визнати, що найвищу сходинку в ієрархії 
морально-правових цінностей стародавніх римлян посідав саме 
ідеал природної справедливості: id quod semper aequum as bonum 
est ius dicitur, ut est ius naturale (Paul. D. 1. 1. 11) [5, с. 82–83]. Не 
дивно, що саме «природність» визначалася найістотнішим крите-
рієм не тільки правопорядку, а й усієї давньоримської культури, у 
тому числі й освіти. Так, Марк Тулій Цицерон у своїй «Промові 
на захист поета Архія» закликає: «Природні якості без освіти ве-
ли до слави частіше, ніж освіта без природних якостей» [6, с. 37].  

На відміну від морально-правових концепцій Стародавнього 
Сходу ця ідея Найвищої Справедливості визнавалася найбільш 
благою саме через те, що засновувалася не на свавіллі верховного 
правителя, а на naturalis ratio [7, с. 30]. Суто державно-владні 
критерії та аргументи мислення (civilis ratio) не могли спростува-
ти приписів природного розуму. Вбачалося, що «Civilis ratio 
naturalia iura corrempere non potest» (Gai D. 4. 5. 8) [5, с. 502–
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503]. Проте історична традиція віддає пріоритет осмислення та 
запровадження цієї суто європейської раціоналістичної традиції 
праворозуміння не Стародавньому Риму, а Греції. Саме в надрах 
еллінської культури виникла концепція Логосу (λόγος) як «істин-
ного судження». До римської юридичної освіти було інкорпоро-
вано не прийоми майстрів «мистецтва слів»(τέχνη λόγων) – про-
фесійних філологів, риторів і діалектиків, – чільне місце в 
системі підготовки римських юристів займала Логіка Аристотеля 
як найміцніша зброя викриття інтелектуальних зловживань з бо-
ку софістів, скептично налаштованих щодо визнання самого іс-
нування об’єктивної істини (Λόγος – Ratio). 

Таким чином сформувалася суто європейська стильова особ-
ливість юридичної техніки – традиція доказування не лише на 
основі об’єктивних критеріїв істинності, а й через побудову умо-
виводів у повній відповідності з законами формальної логіки, з 
яких, власне, й складається процедура доказування. Відповідно 
викладання логічних дисциплін стало класичним для традиції єв-
ропейської юридичної освіти і досить аргументовано доведено, 
що й сама формальна логіка була розроблена з метою вирішення 
проблем юридичної практики і може бути визнана «ексклюзивно-
правовим» методом [8, с. 112]. Однак, обмін думками на сучас-
них міжнародних форумах свідчить, що стійким і досить небез-
печним трендом стає поступова дераціоналізація, притаманна 
постмодерністській парадигмі культури та зокрема побудованій 
на ній сучасній юридичній освіті [9, с. 110–113]. Руйнівним щодо 
самих фундаментальних засад юридичної освіти є виключення з 
навчальних планів підготовки бакалаврів права формальної логі-
ки, багатовіковий досвід викладання якої юристам свідчить, що 
ця дисципліна має переважно не теоретичну, а практичну спря-
мованість [10, с. 143–144]. 

Операціоналізація раціональної справедливості на основі 
Λόγος-Ratio стародавніми римлянами здійснювалася інакше, ніж 
еллінами. Naturalis ratio як найвищий «сенс належного і ненале-
жного» стародавні римляни безпосередньо розуміли за допомо-
гою «природної розсудливості» (naturaliter intellegenda) (Tryph. 
D. 12. 6. 64) [11, с. 134–13]. Ця ціннісна орієнтація, що реалізову-
валася на індивідуальному рівні мислення, урівноважувалася на-
становою гуманізму, яка була з давніх часів притаманна громад-
ській свідомості стародавніх римлян [12, с. 56]. Римсько-правова 
доктрина, чітко відмежовуючи людське право (humani iuris) від 
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божого (divini iuris), ніколи не заперечувала їх культурно-
правової єдності. Так, найбільш репрезентований у Дигестах 
(Пандектах) Юстиніана римський юрист Доміцій Ульпіан 
(Domitius Ulpianus; роки життя: 170–228 н. е.) стосовно римських 
юристів гордо проголошував: «Заслужено нас назвали жерцями 
(sacerdotes)…» (Ulp. D. 1. 1. 1. 1) [5, с. 82–83]. Він сам же пояс-
нював це таким чином: «Iuris prudentia est divinarum atque 
humanarum rerum notitia – юриспруденція це пізнання божих і 
людських справ» (Ulp. D. 1. 1. 10. 2) [5, с. 86–87].  

Отже, система юридичного виховання та навчання передбача-
ла технологію системного занурення майбутнього юриста до со-
ціокультурного середовища, упорядкованого відповідними цін-
ностями, до яких, окрім aequitas naturalis, naturalis ratio, sensus 
communis, humanitas і benignitas, fides, необхідно додати добрі 
звичаї (bonimores), злагоду (concordia), доблесті (virtus) та багато 
інших, які усі разом утворюють дух справедливості (iustitia). До-
кладний розгляд усієї сукупності морально-правових приписів 
явно виходить за межі формату наукової статті. Тому увагу звер-
немо на те, якими дидактичними прийомами забезпечувалося за-
своєння цих цінностей.  

У зв’язку з цим варто порівняти латинські варіанти вербаліза-
ції освіти та освіченості в античній латині. Для цього пропону-
ється до апробації гіпотеза про те, що найбільш близьким до су-
часного розуміння освіти є латинський термін figuratio або 
figulatio, який близький до прикметників figurō (образ, вид, зов-
нішність), що пов’язаний з дієсловом figurare (утворювати, зо-
бражати, оформлювати, робити вигляд) [13, с. 193] та figūrа (вид, 
образ, зображення, щось таке, що виліплене, праобраз, філософ-
ська ідея) що пов’язане з fingere (гладити, ліпити, формувати) 
[14, с. 458]. 

Латинська семантика цих слів і нині працює у європейській 
культурі. У сучасному мистецтвознавстві figuratio – це включен-
ня у тканину художнього твору різних інших фігур (стилістичних 
оборотів та образів) або взагалі будь-яке образне зображення 
[15]. Так само й майбутній римський юрист у процесі навчання та 
виховання мав сформувати цілісний образ своєї свідомості через 
адаптацію до неї («засвоєння») інших смислів і всієї сукупності 
суспільно значущих цінностей. Звичайно, надання освіти вигля-
дало як набуття певною особою зовнішності (figuro naturalis), що 
відповідає іміджу гідного члена римської громади. Однак особа 
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могла вважатися освіченою за умови, що вона була politus або 
expolitus (полірована, шліфована). Щодо людини це означало, що 
вона, подібно до каменю, що обробляється, повинна пройти пев-
ну процедуру соціалізації, за результатами якої вона відповіда-
тиме системі цінностей свого полісу. Іноді у значенні освіти вжи-
валося поняття eruditio, пов’язане з ērudīre «просвітлювати, 
навчати), що походить від ex «з, ззовні» та праіндоєвр. *eghs «по-
за», + rudis «необроблений, грубий» [16]. Так, Марк Тулій Цице-
рон досить активно використовував поняття vir erudītus у значен-
ні «освічений муж» [17]. Здається, що термін eruditio вживався 
переважно для актуалізації когнітивної складової освіти у зна-
ченні «навчання». Якщо виникала необхідність наголосити на 
«вихованні», то досить ймовірно перевага віддавалася поняттю 
educatio, що походить від лат. educare (виводити, виховувати, ви-
рощувати), і далі від ex «з, ззовні» та праіндоєвр. *eghs «поза», + 
dūcere«водити, вести», що походить від праіндоєвр. * deuk «вес-
ти» [16]. 

Стосовно найефективніших способів «шліфування» майбутніх 
юристів у Стародавньому Римі необхідно зауважити, що давньо-
римська педагогіка використовувала широке розмаїття образних 
«фігуральних» форм і методів. Наприклад елемент рутинного зу-
бріння завжди був складовою будь-якого навчання, особливо в 
юридичній діяльності, яка вимагає абсолютної точності форму-
лювань. За відсутності друкованих довідкових засобів та Інтерне-
ту було просто необхідно вивчати напам’ять відповідні правові 
норми та юридичні конструкції. Так, Марк Тулій Цицерон згадує: 
«Адже ми… ще з дитинства вивчалися вимовляти норму «Якщо 
викликають до суду ...» та інші того ж роду закони» (Cic. derep. 
2.4.9) [18, с. 43]. Однак він же уточнює дидактичний прийом, за 
допомогою якого досить часто відбувалося таке заучування: 
«Адже в дитинстві ми вивчали XII таблиць як обов’язкову пісню 
...» (Cic. De leg. 2.59) [19]. Це свідчить про те, що стародавні ри-
мляни активно запозичували в еллінів естетичні методи образної 
мнемоністики. Давньоримський письменник і філософ-софіст 
Клавдій Еліан: «На острові Крит (...) належало заучувати закони 
разом з певною мелодією, щоб завдяки музиці легше за-
пам’ятовувалися слова, і, переступивши якусь заборону, не мож-
на було відговоритися незнанням» [20, с. 26]. 

Отже, найголовнішим методичним трендом давньоримської 
дидактики при підготовці юристів слід визнати, що функціональ-
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ну роль професіограми виконувала ієрархія морально-правових 
цінностей. Саме тому прагматично мислячі римляни для підгото-
вки висококваліфікованих правників не обмежувалися зубрінням 
тогочасних нормативно-правових актів та звичаїв і змушені були 
реалізовувати настанову великого кініка філософа Антисфена, 
який стверджував: «Начало освіти полягає в дослідженні слів» 
[21, с. 89]. Саме тому римська юридична освіта активно запози-
чувала велике надбання давньогрецької культури і передусім, фі-
лософію, поетику, логіку риторику та ораторське мистецтво і ви-
знавала ці дисципліни не лише професійно важливими, а 
провідними в процесі формування особистості юриста. 

Висновки і перспективи подальших досліджень  
1. Аналіз античних першоджерел переконливо демонструє, що 

юридична освіта у Стародавній Елладі та Римі ніколи не зводи-
лася до масованого інформування, простого механічного за-
пам’ятовування окремих правових норм та формального тесту-
вання. Освіченість особистості правника завжди передбачала 
достатній рівень вихованості майбутніх фахівців з «мистецтва 
добра і справедливості» на певній ієрархії соціально значущих 
цінностей, до яких передусім належали: naturalis і naturalis ratio, 
sensus communi; humanitas та benignita;, bona, fides тощо.  

2. Витоки європейської традиції юридичної освіти наочно де-
монструють, що морально-психологічна складова юридичної 
освіти мала не факультативний додаток до масиву відповідних 
знань і навичок, забезпечуючи «показну ерудованість». Юридич-
на «елегантність» мислення забезпечувалася через засвоєння та-
ких предметів, які нині належать до циклу соціально-
гуманітарних дисциплін (передусім логіка та риторика) переваж-
но практичного спрямування. 

3. Без повернення до циклу професійної підготовки таких фун-
даментальних для формування класичного типу юридичної освіти 
дисциплін, як формальна логіка та судова риторика, підвищення ро-
лі інших соціально-гуманітарних наук, неможливо вести мову про 
формування відповідного юридичного менталітету, заснованого на 
загальноєвропейських морально-правових цінностях.  
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