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було-б зайвою тратою часу і вона відома хоч-би з численних курсів
історії російського права. Нова доба в науці українського державного права
починається тепер, коли в 1917 р. панування дворянства змінилося
пануванням пролетаріяту, але-ж писати про нову літературу нового
державного устрою це вже справа не юриста-історика, а юриста-догматика.

Отакий в загальних рисах стан науки історії українського державного
права. Багато вже зроблено, ще більш треба зробити, вивчити. Проте,
думаємо, нове дослідження має йти шляхом виучення українських
державно-правних інститутів, українського державного права,
шляхом відокремлення його від права й інститутів сусідів українського
народу. В своїй розвідці ми підкреслили по можливості працю вже
пророблену. Звичайно, ми не думаємо, що наш огляд літератури зовсім
повний і бездоганний: знайдеться чимало пропусків, можливо, й помилок.
Проте, головним нашим завданням було намітити й схарактеризувати
загальний стан науки й сподіваємося, що це ми зробили.

Закінчуючи свій огляд, хотілося-б вказати, що наука історії україн-
кого права взагалі й державного зокрема ще досі не має повного
курса, що наочно вказав і накреслив-би послідовний розвиток правних
форм, що їх творив і ними правився український народ. Такий курс
розпочав проф. Р. Лащенко. З другого боку ми знаємо, що такий курс
пише й акад. М. Василенко. Доводиться побажати, щоб ці курси було
скоріше написано й видано.

Крім цього треба мабуть піднести голос і за введення цього курсу
викладу й до наших юридичних факультетів. За старих часів в універ-
сітетах на Україні викладалося чужу для студентів-українців історію
російського права. Революційна вища школа в Р. С. Ф. Р. Р. та Білорусі,
як ми знаємо, включила до програм юридичних факультетів викладання
історії російського (в Росії) та білоруського (на Білорусі) права. Й це
цілком зрозуміло, це глибоко корисно. Людина, що прослухає й вивчить
такий курс, буде мати широкий матеріял для порівнання правних норм,
які встановила переможна соціяльна революція, із нормами старих часів;
вона яскравіше уявлятиме їх різкі відміни. З другого боку вона й у своїй
практичній діяльності неодмінно зустрінеться із пережитками старих норм,
що залишилися у консервативнім народнім, звичаєвім праві. З ними
можливо доведеться змагатися, але для цього треба їх знати й розуміти.
Нарешті, введення викладу історії українського права надало-б
українізації юридичних факультетів України, що тепер переходять на українську
мову викладання, не тільки характеру поверхового й механічного, але й-,
знайомлючи із формами старого правного життя й укладу, наблизило-б
de facto до розуміння народніх правних поглядів, що з ними (спираю-
чися на них та одкидаючи їх) не можна не рахуватися.

Сторінка з діяльносте Генеральної Військової Канцелярії
середини ХѴІИ століття.

Року 1748 в травні місяці (23 числа) трапилася велика пожежа в Глу-
хові. Як зазначає Бантиш Каменський, пожежа тривала 3 дні і більша
частина міста згоріла1).

Під час цієї пожежі погоріли урядові будинки з їх канцеляріями та
архівами. Між иншим, ця пожежа знищила також і зразкові ріжні міри.

*)*) Бантиш Каменський. Исторія Малор. 593 та с. 252.
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В ті часи вживалися в торговельній практиці аршин, локоть, четверичок,
відро, гарець, кварта, півкварта, четвертькварта та безмін. Цей-випадок
знищення зразкових мір дав змогу деяким купцям, крамарям та шинкарям змінити
міри на менші, що на решті й примусило Генеральну Військову К-рію вжити
нижченаведеного заходу призначити доглядачів контрольорів ринку. До
призначення контролю для Глухівського торгу були ще й инші міркування.

Року 1749, 2-го жовтня Генеральна Військова К-рія надіслала указа
до сотенного Глухівського Правління такого змісту:

Понеже отъ Генеральной Войсковой К-ріи усмотрено, что въ городѣ
Глуховѣ набазару въ хлѣбномъ ряду продается хлѣбъ весьма малъ, нынѣ ж
благостью божескою по урожаю хлѣбномъ цѣны хлѣба гораздо
умалились для того по указу Ея Имп. В-ва Ген. Войск. К-ріи приказали
послать въ сотенное Глуховское Правленіе сей Ея Имп. В-ва указъ даби
отъ того Правленія продавцамъ хлѣба приказано было всемъ тотъ хлѣбъ
побольше теперешняго печь и продавать для показанныхъ нынѣ
умалившихся цѣнъ и того отъ сотенного Правленія веленобъ наблюдать всегда
и ежелибъ кто изонихъ продавцовъ моглъ хлѣбъ какой продавать малий
непротиву нынѣшней цѣны таковихъ отсотенного Правленія накрѣпко
штрафовать і сотенному Глуховскому правленію чинить по сему указу".
Цього указа підписали Іван Челещенко та Федір Лисенко, а за
старшого військового канцеляриста Туманський та звичайні канцеляриста.

Але це був тільки початок справи догляду за ринком та регулювання
цін. Вже 3-го жовтня того-ж року ми бачимо ширше розпорядження
Генеральної Військової К-рії, а саме, як це зазначено на заголовку
архівної справи, Указъ зъ Генеральной Войсковой К-ріи сотенному
Глуховскому Правленію съ приказаніемъ дабы въ глуховскихъ купцовъ
несправедливые локтѣ і аршины поотбирать а зделать постаринному
справедливой аршинъ іотомъ найкрѣпко наблюдать дабы впредь аршины и
локтѣ запечатю урядовой імѣли глуховскіе купцы".

Указ цей був такого змісту: Отъ Войсковой Генер. К-ріи сотенному
Глуховскому Правленію. Понеже Ген. Войск. К-ріи извѣстно учинилось
яко здѣшнѣе купеческіе люди содержатъ свои локтѣ весьма маліе непо-
прежнему", далі пояснено, що аршини повинні бути печатніе". А тому
ухвалено надіслати цього указа та запропонувати дабы велено было у
онихъ купеческихъ людей н-нѣ имѣючихъ локтѣ іаршины на время
забрать въ сотенное правленіе а въ сотенномъ правленіи сдѣлать одинъ
локоть иаршинъ на образецъ справедливіе и представить для освідѣтель-
ствованія в Генер. К-рію велѣть сдѣлать справедливые локти иаршины
з урядовою печатью" (бо зразкові міри погоріли). Хто не виконає цього
наказу, того штрафувати. А сверхъ того и о протчихъ въ г. Глуховѣ
мѣрахъ и вѣсахъ оному сотенному Правленію освѣдомствовать", себто
інформуватися та слідкувати, щоб були справедливі та з урядовими
печатками. Цього указа підписали Федір Лисенко, Іван Селещенко,
військовий канцеляриста Василь Туманський та инші канцеляристи.

В якій мірі цей указ виконували сотенні Правління протягом років
1749 51 і взагалі в якій мірі купеческие люди" дійсно при торгівлі
міряли зменшеною мірою, в справі конкретно не зазначено. Але аж ЗО/V*
1752 року від Глухівського сотенного Правління було видано докладну
інструкцію козакові Івану Винді та міщанину Глухівському Матвію Та-
трашу в цій справі.

Інструкція складалася з 4-х пунктів, а саме. Перший
пункт доглядати, щоб продавці хліба продавали його за відповідною ціною инакше
накрепко штрафовать", зробити зразкові аршин і локоть, а також

кварти і гарнці та инші міри ставнихъ рѣчей дабы были всюду рав¬
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ные". З виновних наказано брати з .руки 12 копійок грошей з чого
половина піде уряду предъ которымъ справа приточится , а друга
половина очевидно мала бути повернутою, коли виявиться, що міра
правдива, або віддана уповноваженим, як-що міра зменшеного розміру.
Правдива міра мусила мати печатку Глухівської Ратуші.

Тут же зазначено, що коли у кого знайдеться міра і сходна з
урядовою, але без печатки, то таку міру відбирати. Далі було наказано
наблюдать, дабы на базарѣ внутри и внѣ города Глухова рожъ овесъ

гречку и пшеницу и всякую пашню на указаніе вѣмеранніе ізаклеймо-
ванніе а некакіе (?) какіе мѣры; а соль рыба мясо и протчое вѣсомъ
надлежащимъ набезмены медже пиво на гарци, а вино и горѣлка на
кварти, полкварты и чверткварты заклейменніе справедливые безъ
малѣйшей людской обиды куповаемо было неотложно".

Другий пункт був такого змісту: як що виявиться, що хтось якого-б
званія" він не був, торгує чим-небудь на неуказанные по предпомяну-

тою мѣрою и вѣсомъ и въ томъ явился виновнымъ", то такого продавця
негайно силою військовою взяти, не дивлячися ні на яке його предста-
вление и отговоры, представить для поступленія съ нимъ по силѣ мало-
россійского права артикула 36 роздѣлу 3 в сотенное правленіе, а
вѣсы и мЬры взять приарестовать и дать о томъ знать войсковой к-ріи".

В третьому пункті інструкції зазначено, за якими цінами належить
продавати хліб, як печений так і в зерні. Взято очевидно на увагу не тільки
гарний урожай, але й наявність в той час хліба на місцевому ринку та
якусь середню риночну ціну, бо в цьому § інструкції між иншим сказано
такожъ по расчисленію продаючойся ржи и пшиницѣ цѣнъ торговихъ*4

і для другихъ обстоятельствъ опредѣленіе сотенн. Глух. Правленія
значащихся". А саме* опреділено від сотенного Правління такі ціни: калач,
булка і бублики по 1 копійці хунт, ситний хліб по дензі, а житній по
полушці.

Зазначено що про встановлення цих базарних цін уже и в цехъ ка-
лачницкій данъ билетъ". В інструкції наказано всегда имѣть крѣпкое и
неустанное смотреніе сапробаціею вѣса продаючомуся хлѣбу нечиня
незачемъ и не для кого и малѣйшей поблажки якою будетъ и продавцовъ
кто какова званія и чиновъ бы продавецъ хлѣба нѣбилъ, продажу имѣлъ
непротивъ предписанныхъ цѣною и вѣсомъ, и такова неправого продавца
невзирая ненакакия его отговорки или извинения взять представить въ
сотенное Глуховское Правленіе къ оштрафованію (згідно артикулу 36
розд. 3-го), а хлѣбъ забрать и до резолюціи содержать въ цѣлости".
Щоденно наглядати та пильнувати всього цього на базарі і зокрема
звернути увагу, по якій ціні продають пшеницю, озиму ярову та жито.

Нарешті 4-й пункт інструкції встановлює ціни на м ясо та рибу та
підкреслює обов язки доглядачів ринку, що їм видано цю інструкцію,
зокрема про боротьбу з перекупщиками.

Тут зазначено, що у непісні дні повинні брати за найкраще м ясо по
копійці (за хунт), середнього по три полушки, а худшого по деньзі, а
самого кепського по полушці, звичайно в настоящий вѣсъ". При чому
продаж дозволено тільки в м ясному ряду, а не десь инде. Винних у
цьому заарештовувати і провадити до Сотенного Правління. Про ціни на
м ясо теж надіслано білета" до цеху різницького.

Також в інструкції звернуто увагу на торгівлю рибою. В останні дні
риби свіжої і просоленої, найкращої 1 хунт повинен бути по копійці, а
гіршої по дензі, крім осетрини. Зазначено також слідкувати, щоб
баришники по шляхахъ к непотребному своєму прибытку въ привозимыхъ
для продажи рыбу, раки и протчое не перекуплевали или какимъ не-



Матеріяли з громадського і літературного життя України 133
/

будь образомъ цены не наддавали". Перекупщикам дозволялося вільно
скуповувати привезений крам тільки після того, як мѣстные обыватели
себѣ покупкою удовольствуютъ, на отходному торгу", себто коли вже
имѣетъ разойтись торгъ".
Кінчиться ця інструція так: Будучижъ вамъ усего порученного дѣла

поступать іимѣть смотреніе снедремательствомъ по сей інструкцій какъ
вней написано нѣчего неопуская сповелѣнія и нѣкому скупцовъ
продавцовъ нѣвчемъ и нѣ для чего для дружби или бо какихъ неналежныхъ
взятковъ нечиня поблажки но какъ доброму и вѣрному Ея Імп. Вел-ва рабу
чинить должность повелѣваетъ обидъ же налог некому нечинить и выма-
гательствъ нѣоткого нѣкакихъ нетребовать; опасуясь за то и занечи-
неніе по сей інструкції исполненія штрафа, надсиюжъ инструкцію болѣе
нѣчего нечинить подъ опасеніем суда .

Ця інструкція була дана 30/Ѵ 1752 року за підписом Глухів-
ського сотника Данила Туманського та отамана Глухівського Івана Іа-
ковича(?)!)- Подав Прокіп Нечипоренко.

З життя селянства Київщини за першу половину XIX ст.
Селяни ищущие свободи".

Оброблюючи свій начерк, я використовувала справи Київського
Центрального Архіву Давніх Актів; з 56 справ по київській губернії для 24
років царювання імп. Олександра І маємо 19 справ, для 27 років
царювання Миколи І 37 справ.

Ріжні поміщики викликали скарги селян на закріпачення. Насамперед
звертають на себе увагу титуловані пани, що належали до групи великих
землевласників, їх прізвища згадуються в цілому ряді судових справ, від
них селяни намагаються звільнитися цілими групами. От нагір. у
Київськім повіті граф Остен-Сакен. Катерина II жалуваною грамотою, яку
потім ствердив Павло І, надала Остен-Сакенові 1729 року за виховання
царевича Константина Павловича землі, що належали уніятському мітро-
політові у Виленській губ. і так званий ключ Мироцький, що одійшов до
київської губ., со всѣми въ немъ живущими крестьянами и въ бѣгахъ
находящимися". Належали йому також: село Шибене з руднею,
Гаврилівна, Бабинське, Буда та инші, про які згадується в справах. Є чотирі
судові справи селян, що домагалися звільнитися з маєтків гр. Остен-Са-
кена. Далі підполковник Михайло Апостол, що купив у Потоцького село
Козку з руднею, але купив, як свідчив селянин на процесі, лише ліс і
грунт без людей, крім того Демидовський Ключ, рудню Литвинівку, а
у титулярного совітника Носкова село Константинівку2). Ще зустрічаємо
Гудим-Левковича, якому гр. Остен-Сакен продав у 1821 р. рудню Ши-
бену, а разом із нею й тих селян, що шукали визволення від володіння
графа. Далі в одному процесі фігурує Моршковська, яка одержала від
батька Гостомисельський Ключ з Новоставською руднею та селом Кор-
човкою; сам же Моршковський набув цей маєток во время должности
предсѣдательской", як пояснює один з селян 3). Нарешті виступає
поміщик Розлач, що мав маєтки в Київській і Симбірській губерніях, та по-

*)*) Спр. № 23677, 1749 року Чернігівгьк. від. Харківського Центральн. Історичного
архіву.

2) Київ. Центр. Арх. Дав. Акт. Київ. пов. Справи: №47 1801 р.; №12 1802; № 33
1831 о. і № 15-1834 р.

3) Ibidem. Київ. пов. Справи: № 51 1809 р., № 32 і № 40 1814 р.


