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Сучасні науковці дедалі частіше наголошують на існуючій кризі в 

історичній науці. На думку декого з них, вона втратила свою прогностичну 

функцію, що базувалася на уявленнях про причинно-наслідкові зв’язки 

історичного процесу. Традиційне історіописання здає позиції, і дослідники 

вдаються до пошуків нових методологічних прийомів, звертаючись до 

міждисциплінарности як до своєрідної терапії. У цьому контексті, на наш 

погляд, важливим є застосування історичної антропології – напрямку, який 

поки-що має доволі скромні здобутки в Україні.  

Звертаючись до проблеми вивчення міського права на руських землях 

Корони Польської та Речі Посполитої доцільно нагадати, що значну частину 

його джерел було введено в академічний обіг доволі давно, проте дослідники 

використовували здебільшого їхній зовнішній, найочевидніший, пласт, що 

допомагає уявити структуру міського самоврядування, його формально-правові 

аспекти тощо. Але цього часто виявляється недостатньо.  

Слід погодитись з думкою української дослідниці Т. Гошко, яка вважає, що 

«…уцілілі джерела майже всіх типів містять глибинний пласт інформації, іще 

майже не актуалізований в історико-урбаністичних студіях; він дає змогу 

досліджувати антропологічні аспекти життя пізньосередньовічного та 

ранньомодерного міста – світ правових уявлень його жителів, їхню нормативну 

й асоціяльну поведінку, форми насильства та ставлення до них, розмаїття 

ідентичності (соціяльні, етнічні, конфесійні та ін.), гендерні аспекти тощо, – 

інакше кажучи, фокусувати увагу не на анонімних структурах, соціальних 

верствах і «масах», а на реальних людях із їхнім неповторним світом ідей, 

уявлень та емоцій, гіпотетичну реконструкцію якого уможливлює введення в 

обіг нових джерел і сучасне (антропологічне) прочитання вже відомих»
1
.  

Історія людської цивілізації, як мозаїка складається з невеликих за 

мірилом історії частинок, якими є життя та доля видатних постатей і простих 

трудівників, яскравих подій і щоденної праці. Досліджуючи історію, важливо 

не оминати увагою ці деталі, оскільки вони складають цілісну картину життя 

будь-якої епохи.   

                                                
1 Гошко Т. Звичай і права. Джерела, коментарі, дослідження : у 2 т. К. :Критика, 2019. Т.1. С. 11. 
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Об’єктивне, цілісне історичне дослідження не просто відтворює минулі 

епохи, а передусім дозволяє поглянути на них з сучасних позицій, порівнюючи 

їх між собою. Отже, сьогодні історична наука потребує і на вивчення 

культурних просторів та вимагає глибшого знання персональних внесків 

окремих постатей з минулого. У цьому контексті особливої ваги набувають 

міждисциплінарні дослідження – головним чином історична антропологія, 

антропологія міського права й історія права.  

Певну активізацію у цьому напрямку здійснюють науковці кафедри історії 

держави і права Національного університету «Одеська юридична академія». 

Продовжуючи дослідження з питань вивчення Магдебурзького права на 

теренах руських земель, вчені активно долучаються до вітчизняних та 

європейських студій.  

В межах міжнародної співпраці з закордонними університетами за 

особистої підтримки академіка С. В. Ківалова у приміщенні відділу рідкісних і 

цінних видань наукової бібліотеки (Музей книги) Національного університету 

«Одеська юридична академія» 1 листопада 2019 року відбувся спільний 

круглий стіл науковців кафедри історії держави і права НУ «ОЮА» 

(завідуючий кафедри проф. Х. Н. Бехруз) та бібліотечних фахівців на тему 

«Історичні та бібліографічні студії кодифікації права на польських та 

українських землях (кінець XVI ст. - початок XVII ст.) крізь призму 

досліджень постаті Павла Щербича». Обговорення означеної тематики 

розкрило невідомі широкому загалу факти життя і дослідницької діяльності 

знаного правника та перекладача XVI ст., синдика ранньомодерного Львова, 

розбудовника урбаністичного простору Павла Щербича. 

Роботу круглого столу супроводжувала презентація двотомного видання 

перекладу на сучасну польську мову «Speculum Saxonum, albo Prawo saskie i 

majdeburskie..» та «Speculum Saxonum lus municipale...» Павла Щербича, 

підготовлених професором Ягелонського університету Ґжеґожем Ковальським. 

Поповнення бібліотечного фонду Національного університету «Одеська 

юридична академія» такими цінними виданнями стало можливим завдяки 

плідним науковим та творчим стосункам із польськими колегами в межах 
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програми стажування доцента Єфремової Н.В. у Католицькому університеті 

ім. Іоана Павла ІІ, що сприяє зближенню наукових шкіл двох європейських 

країн. 
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ПРАЦЯ ПАВЛА ЩЕРБИЧА «SPECULUM SAXONOM»:  
ЇЇ ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

Про Павла Щербича у більшості випадків згадують, як про правника і 

перекладача двох визначних текстів магдебурзького права – Speculum Saxonom 

та Jus Municipale [1, c. 93]. Однак про його життя і професійну діяльність 

відомо не так багато. Він народився у вересні 1552 року, у Кракові і походив з 

міщанської родини [11, s. 9]. 

 

 

Рис. 1. Герб Порай (Ружа) – герб шляхетського 

чеського походження, який був наданий родині 

Щербичів при нобілітації; герб середини Х-

ХІ століття. Назва традиційно виводиться від 

Порая, сина чеського князя Славніка і брата 

святого Войцеха Славніковича, предка того 

роду в Польщі. Мав він прибути із свитою 

Добровки (чеської княгині) і оселитися у 

Великопольщі. Сини Славніка мали в гербі 

троянду, кожен іншого кольору 

 
URL: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Poraj_(herb_szlachecki)  

 

 

Після навчання в парафіяльній школі і здобуття початкової освіти Павло 

Щербич вступив у Краківський університет [11, s. 10]. У списках студентів він 

згадується у 1565 році. В березні 1577 р. Павло Щербич на запрошення міських 

писарів (Станіслава Ансеріна та Альберта Острожа), прибуває до Львова. Його 

було запрошено на посаду писаря лави (Notariatum Judicij Civitatis). Можливо, 

що він прибув до міста раніше. Про участь П. Щербича у записах протоколів та 

індуктів свідчать збережені монограми, які він вмістив під заголовком 

«Формуляри витягів з протоколів засідань львівського лавничого суду» у 

1577 р.[4; 5; 6]. 
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Рис. 2. Монограма львівського писаря Павла Щербича,  

ЦДІА України у Львові. – Ф. 52. – Оп. 2. – Спр. 298. – С. 272 

 

 

Рис. 3. Монограма львівського писаря Павла Щербича,  

ЦДІА України у Львові. – Ф. 52. – Оп. 2. – Спр. 298. – С. 1, 318 

 

 

В міській книзі про результати виборів до міських урядів і осіб, які 

прийняли міське право Пало Щербич згадується в 1578 р., як «Paulus Sczyrbicz 

ad Judicior Acta» (писар для судових актів) [7]. До його обов’язків на цій посаді 

входило: 

- ведення протоколів та індуктів (чорнових і чистових варіантів справ) 

про що свідчать збережені монограми Павла Щербича, які він вмістив під 

заголовком «Формуляри витягів з протоколів засідань львівського лавничого 

суду» у 1577 році.  

- присутність при засіданні лавничого суду на чолі з війтом; - реєстрація у 

лавничих книгах скарг потерпілих, показів свідків;  

- редагування текстів вироків  [3, c. 132, 139]. На посаді писаря Павло 

Щербич перебував до 1580 року [7]. Але, хоча П. Щербичу не судилося довго 

виконувати  обов’язки міського писаря, він активно працював і на інших 

посадах. Окрім роботи в канцелярії та участі на сеймах Павло Щербич брав 

участь в засіданні королівського трибуналу – найвищої судової інстанції Речі 

Посполитої. 

Однак перебуваючи у Львові Павло Щербич виконував більше обов’язки 

синдика – репрезентатора міста в різноманітних справах [9]. З 1580 року ця 

посада не вважалась суто канцелярською. Її починали кваліфікувати більш як 
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юридичну. Незважаючи на те, що міста не були представлені на сеймах, майже 

кожного року львівські райці або ж їхні представники відправлялися на його 

засідання для захисту і просування міських інтересів. Він був ідеальним 

кандидатом для цієї посади. Випускник Краківського університету, громадянин 

Кракова, знавець права, ерудований мовознавець – саме такий фахівець був 

потрібний місту. 

 Згодом П. Щербич двічі приймав участь у роботі Варшавського сейму, у 

листопаді 1579 р. та в січні 1581 р. Працював він і в королівському трибуналі, в 

Любліні, виконував місію посланця до Вільна де перебував коронний канцлер 

Речі Посполитої Ян Замойський, до львівського старости; в земські та гродські 

суди і т. п.  

Починаючи з посади допоміжного писаря при лавничому уряді у Львові 

Павлу Щербичу вдається дослужитися до посади королівського секретаря та 

декретового писаря. Цей шлях був супроводжений важкою працею, постійними 

роз’їздами та підготовкою документів.  

Але окрім роботи в королівській канцелярії П. Щербич встигав займатися 

перекладацькою і видавничою діяльністю. Значний внесок у розвиток права 

Речі Посполитої він зробив, як правник, перекладач і видавець текстів міського 

права. Зокрема, в 1581 р. він видає у Львові збірники норм магдебурзького 

права Speculum Saxonum та Jus Municipale, а згодом, в 1590 р. збірку всіх 

конституцій Речі Посполитої Promptuarium statutorum omnium et constitutionum 

regni Poloniae (1604), що складається з шести частин компендіуму приписів 

польського державного і судового права, а також зробив переклад «Політики» 

Юста Ліпсія, а пізніше його ж «Державної політики» 1595 року [2, c. 52]. 

13 серпня 1578 року він отримав привілей від польського короля Стефана 

Баторія, який надавав йому право власності на друк правничих текстів на 10 

років під карою 2 тис. угорських флоренів і конфіскацією тиражу у разі його 

викрадення чи плагіату [10]. 

Загалом Павло Щербич зробив вагомий вклад в історію правової думки 

Речі Посполитої та України, його перекладені праці користувалися попитом, 

аж до XVIII століття і були на полицях відомих бібліотечних збірок.  
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Але виникає інше питання для чого Щербичу було потрібно перекладати 

такі праці, як «Jus municipale», «Speculum Saxonum» на польську? З одного боку 

відповідь на це питання досить проста – для зручності. Але були і інші 

причини. Як відомо, в Польщі XVI століття відбувався процес поступового 

переходу з латинської мови на польську. 

Яскравим прикладом зміни «мовної політики» може слугувати зокрема 

Львів в якому німецька мова поруч із латинською фігурує в документах XIV — 

початку XV століття. А потім поступово витісняється латинською і польською. 

Це було зумовлено тим, що німецька громада, яка була в місті з моменту 

надання йому магдебурзького права поступово полонізується і її роль починає 

зменьшуватись. 

На нашу думку, переклади Павла Щербича мали на меті, зробити 

зрозумілими і доступними такі важливі джерела права як «Jus municipale» та 

«Speculum Saxonum»). Попит на них у XVI столітті ставав значно більшим в 

осередку міського патриціату, але користуватись ними було складно, адже 

латинка та німецька юридична мови були прерогативою тільки певного 

середовища міської інтелігенції або вчених інтелектуалів [8, s. 36-41]. Отже 

переклади таких збірок мали величезне значення для розвитку міського права 

та правової думки як в Польщі так на україно-білоруських землях.  

 

Рис. 5. Праці д.ю.н., професора кафедри історії права Польщі факультету права та 

адміністрації Ягеллонського університету Грегора Ковальського, який підготував 

адаптацію і систематизував виклад перекладу П. Щербича «Speculum Saxonum». 
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Однак, для більшості сучасних дослідників права в Україні, Білорусії та 

Польщі робота з перекладами Павла Щербича традиційно була доволі складним 

завданням. Причина цьому є не тільки у стилізованому поданні окремих літер в 

тексті, а і в величезній кількості застарілих термінів. Намагаючись усунути ці 

труднощі, в першій чверті ХХІ століття інший польський вчений – д.ю.н., 

професор кафедри історії права Польщі факультету права та адміністрації 

Ягеллонського університету, фахівець з історії державного та польського права 

Грегор Ковальський підготував адаптацію і систематизував виклад перекладу 

П. Щербича «Speculum Saxonum». 

Багаторічна робота науковця з Ягелонського університету у Кракові була 

завершена у 2016 році виданням двотомної збірки із окремим додатком «Pawel 

Szczerbic Speculum Saxonum, albo prawo saskie і majdeburskieб …».  

Це видання є вершиною майже десятирічної редакційної роботи, 

Переклад було підготовано відповідно до редакційних принципів, властивих 

юридичним пам’яткам доби Середньовіччя. Обидві вищевказані книги містять 

особисті та локальні покажчики, а крім того, в Jus municipale додано індекс 

персон. Однак своєрідним сурогатом фізичного індексу є список записів, що 

містяться в Speculum Saxonum, розроблений самим Павлом Щербічем. Всього 

їх – 212. 

Через дуже велику кількість термінів у «Speculum Saxonum» було 

прийнято рішення підготувати окрему книжкову публікацію, що містить лише 

індекс юридичних термінів. Це також була можливість розширити фактичний 

індекс, опублікований в Ius municipale, та виправити виявлені там помилки. 

Таким чином, ця публікація охоплює обидві пам’ятки права, а саме Speculum 

Saxonum та Ius municipale. 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Могильна плита Павла Щербича в 

костелі св. Трійці у Кракові 
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ПОСТАТЬ ПАВЛА ЩЕРБИЧА В УКРАЇНСЬКІЙ 

ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

 

Важливою складовою історіографічної науки є історична біографістика, 

яка сприяє індивідуалізації історичного процесу, виводить у цент історичного 

дослідження окрему людину з усіма особливостями її життєвого шляху, 

складним процесом самотворення та самореалізації в певних історичних 

умовах. Біографістика є складовою інтелектуальної історії, яка включила в свій 

дослідницький простір вивчення не тільки причини виникнення наукових ідей і 

теорій, ключових понять, концептів, методів дослідження, але і їх поширення і 

трансформації, охопивши, таким чином, велику плеяду, як добре відомих 

вчених і мислителів, так і менш досліджені постаті. Тим самим біографічне 

знання дає можливість розкрити через «внутрішню історію» суб’єкта історії 

«світоглядні, ідеологічні засади суспільства до якого він належить, глибинні 

засади його цінності» [7, c. 8].   

Можна стверджувати, що на разі постать Павла Щербича є недостатньо 

дослідженою і потребує нових наукових розвідок у багатьох наукових сферах. 

Це пов’язано з багатогранністю його особистості і тим впливом, який залишила 

його діяльність у суспільному житті Європи XVI ст.   

Найчастіше Павла Щербича згадують як правника або перекладача двох 

текстів магдебурзького права «Speculum Saxonum albo prawo Saskie I 

Majdeburskie» та «Jus Municipale to jest prawo miejskie Majdeburskie», які були 

видані у 1581  р [1, c. 93]. Разом з тим, його діяльність на посаді міського 

писаря та синдика ранньомодерного Львова мала достатній вплив на процес 

творення міського простору та розвиток писаного слова. 
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Дослідження джерельної бази дає змогу стверджувати, що в сучасному 

українському історіографічному просторі не існує окремих монографічних 

досліджень, присвячених життю та діяльності Павла Щербича. Разом з тим, вже 

зроблено перші спроби наукового осягнення постаті відомого львівського 

синдика у роботах Назарія Левуса [4; 5], який досліджує міське життя Павла 

Щербича в різних його аспектах. Крім того, серед українських дослідників до 

постаті Павла Щербича у своїх роботах зверталися Н. Білоус, Т. Гошко, 

О. Заяць, М. Капраль, І. О. Кільчевський, М. Кобилецький, Б Петришак та деякі 

інші. 

У роботі М. Кобилецького [3] висвітлено застосування положень 

Саксонського Зерцала на українських землях. Розкрито використання 

Саксонського Зерцала у діяльності українських міст, що володіли 

маґдебурзьким правом, та кодифікації українського права у ХVIII – початку 

ХІХ ст. Як зазначає М. Кобилецький з посиланням на Pauli L. [8], крім 

німецькомовних та латиномовних перекладів збірників маґдебурзького права та 

Саксонського Зерцал  на українських землях застосовувались і польськомовні 

перклади. Серед них окреме місце посідають переклади П. Щербича і Б. 

Гроїцького. 

Гошко Т. у своєму дослідженні [2] гатьох містах  посилається на текст 

«Speculum Saxonum albo Prawo Saskie y Maydeburskie, porządkiem obiecadla z 

łacińskich y niemieckich exemplarzow zebrine, a na polski język z pilnośćią y 

wiernie przełożone» Павла Щербича. Слід відмітити, що переклад Speculum 

Saxonum зроблений П. Щербичем, був авторським оновленим тлумаченням 

вихідного правового тексту, що враховував зміни, які відбувались у соціальних 

відносинах того періоду. Це дає право Тетяні Гошко справедливо 

стверджувати, що «Щербич пише…», «це зауважив також Павло Щербич», 

хоча його робота полягала у перекладі німецьких та латинських текстів.  

Т. Гошко зазначає, «що кодекси міського права Речі Посполитої XVI – 

початку XVII ст. відобразили еволюцію уявлень про дитинство від пізнього 

середньовіччя до ранньомодерної доби. Хоч вони й посилаються на правові 

норми попередніх епох, однак містять чимало положень, що з’явилися під 
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впливом Гуманізму і Реформації. Тому станом на XVI ст. у правових 

кодексах з’являються спеціальні статті про дітей. Міське право починає 

захищати інтереси дітей, розглядаючи різні аспекти, зокрема право 

ненародженої, але зачатої, дитини, дітей «правдивого ложа», сиріт тощо, 

майнові інтереси дитини, її життя та майбутнє» [2, c. 37]. Тому, досить 

детально автор аналізує у перекладах Павла Щербича норми про досягнення 

людиною повноліття [10, s.198]; про окремі етапи, коли дитина набуває права 

вчиняти ті чи інші дії [ ]10, s. 197], про виконання вироку за злочин вчиненого 

вагітною жінкою [9, s. 240] тощо. 

Слід зазначити, що після підписання Переяславської угоди 1654 

р.Україні було гарантовано збереження існуючої правової системи. Поміж 

джерел права, які діяли в Україні того періоду залишалось і Саксонське Зерцало 

та маґдебурзьке право у редакції П. Щербича на що вказує М. Кобилецький [3, 

с. 99].   

В подальшому текст «Speculum Saxonum albo Prawo Saskie y 

Maydeburskie» за редакцією П. Щербича знайшов своє використання в процесі 

кодифікації права на українських землях. Зокрем,а при створенні «Процесу 

краткого приказного», «Економіки краткої…»,«Суд і розправа в правах 

малоросійських». 

Найвизначнішою правовою пам’яткою XVIII ст. в Україні стало 

створення Кодексу «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. 

526 цитат до якого взято з «Speculum Saxonum» П. Щербича» [3, c. 102]. 

У кодифікаційній роботі приватного характеру невідомого автора кінця 

XVIII ст. «Короткий звід Статуту» використовувалась праця П. Щербича «Jus 

Municipale».   

Як вказує М. Кобилецький, «Зібрання малоросійських прав» 1807 р., 

створене групою правознавців із систематизації права на Лівобережній Україні 

під керівництвом Федора Даниловича на початку ХІХ ст. містила 457 посилань 

із Саксонського Зерцала у редакціях П. Щербича і М. Яскера» [3, c. 103]. 
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Слід зазначити, що роботи П. Щербича аналізувались і в мовознавстві, 

що говорить про той вагомий вплив, який мала його творча спадщина на 

розвиток польської мови. 

Цікаві спостереження над старопольською лексикою, зокрема над 

розвитком значень низки слів, робив І. О. Кільчевський у кандидатській 

дисертації  «Лексика польского юридического памятника 1581 г. «Speculum 

axonum, albo prawo saskie i majdeburskie» Павла Щербича (Имена  

существительные)» (1955) та у  статті «Нарис  історичного розвитку значень 

деяких польських іменників (на матеріалі польської юридичної пам’ятки 

1581 р. «Speculum Saxonum» П. Щербича» («Слов’янське мовознавство», 1958) 

[6]. 

Проведений аналіз українських наукових джерел, які розкривають вплив 

творчості Павла Щербича на розвиток права Речі Посполитої, кодифікацію 

українського права, розвиток міської культури та історію становлення 

польської мови дають підстави говорити про актуальність подальших наукових 

розвідок творчої спадщини видатного правника і яскравого представника 

«лицарства пера». 
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МОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУТІВ КНЯЗІВСТВА 

ЛИТОВСЬКОГО 

 

Професія перекладача – одна з найдавніших, адже вже при перших 

контактах між представниками різних мовних культур виникла потреба у 

послугах «тлумача». Переклад є «інструментом двомовної міжнаціональної 

комунікації, тобто такого спілкування, при якому взаємодіють суб’єкти, що 

належать до різних національних культур» [1, с. 305], а перекладач є 

культурним посередником між представниками різних культурних товариств» 

[6, с. 181]. Свого часу переклад сприяв забезпеченню «спадкоємності римського 

та візантійського права, становленню і розвитку європейського 

континентального права та інших правових систем світу» [2, с. 6]. Виняткова 

роль перекладацької діяльності у контексті взаємодії правових культур на усіх 

етапах розвитку суспільства спричинила виокремлення такого напрямку, як 

юридична лінгвістика. Історичний юридичний переклад базується на глибоких 

знаннях з історії права, тому ним займаються здебільшого історики права. 

Першим перекладом юридичного тексту, що зберігся до наших днів, є 

складений двома мовами мирний договір між єгиптянами і хетами, що 

датується 1280 р. до н. е. У добу Середньовіччя переклад здійснювався, 

здебільшого, на латинську мову і навпаки [7, с. 6]. 

Розгляд питання про переклади Статутів князівства Литовського 1529 р, 

1566 р. та 1588 р. потребує з’ясування, насамперед того, якою мовою вони були 

написі, з природу чого існує декілька концепцій. На обкладинці цих документів 

вказується, що вони написані «руською», «давньоруською» мовою, але погляди 

на те, якою була ця «давньоруська мова» різняться: К. Яблонський та 

С. Лазитка вважають, що це давньобілоруська мова, А. Пашук – що це 
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поєднання білоруської, української та російської мов [3, с. 3]. Більшість 

українських мовознавців вважають, що «руська мова» означає спільну для 

українців та білорусів літературну мову, що сформувалася під час існування 

цих народів у межах Великого князівства Литовського.  

Із трьох Статутів литовських був надрукований лише Статут 1588 р., а 

статути 1529 р. та 1566 р. поширювалися у рукописних варіантах. Нині відомі 7 

з 9 відомих історіографії списків І Статуту: 4 – мовою оригіналу, 2 переклади – 

латинською мовою, що був здійснений у 1530 р., 1 – польською мовою, що був 

здійснений у 1532 р. [5, с. 3]. 

Кількість рукописних списків ІІ Статуту 1566 р. невідома, серед 

науковців згадується приблизно 60 списків, з яких: 6 – давньоруською, тобто 

мовою оригіналу; 40 – польською та латинською мовами [3, с. 5].   

Прийнятий у 1588 р. ІІІ Статут був надрукований у тому ж році 

давньоруською мовою у типографії Мамоничей у Вільно. С. Пташицький, 

відомий польський історик та видавець XIX ст., у своїй праці «До питання про 

видання та коментарі Литовського статуту» наводить цитату з листа Льва 

Сапеги, одного з авторів цього документу: «Новий Статут я вже велів 

друкувати російською (мається на увазі давньоруська мова); хотів би я його 

видати польською мовою, але якщо перекладати дослівно, дотримуючись 

російських слів і виразів, то вийде дуже недобре; інакше ж зробити, тобто не 

дотримуватися слів і виразів, а тільки змісту, я не можу» [4].  

Переклади польською мовою видавалися у 1614, 1619, 1648, 1693, 1744, 

1786 та 1819 рр. Переклад ІІІ Статуту на російську мову було здійснено у 

1811 р., а за основу обрано польський переклад 1786 р. І Литовський статут 

білоруською мовою, але латинськими буквами, був опублікований у 1841 р. у 

Познані І. Даниловичем. 

У радянський період переклади литовських статутів на російську мову 

здійснювали у Мінську (1960 р. – І Статут, 1989 р. – ІІІ Статут), Вільнюсі 

(1983 р. – І Статут). З останніх видань заслуговують на увагу переклади на 

литовську мову І Статуту (2004 р.) та ІІІ Статуту (2016 р), а також на 

білоруську – ІІ Статуту (2003 р.). 
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Переклад литовських статутів на сучасну українську мову вперше був 

здійснений у 2002-2003 рр. представники Одеської школи, при цьому усіх трьох 

статутів. Статут 1529 р. наданий трьома мовами: мовою оригіналу – тобто 

давньоруською, латинською та сучасною українською; Статути 1566 р. та 

1588 р. викладено у двох мовних інтерпретаціях – мовою оригіналу та 

сучасною українською мовою. Цей науковий перекладацький проект – 

унікальний за обсягом та значенням для сучасних вітчизняних дослідників 

права, високо оцінила наукова спільнота. Визнаний науковець, спеціаліст з 

литовсько-руського права, доктор історичних наук, професор Вільнюського 

університету, Станіслав Антонович Лазутка з цього приводу написав: 

«Переклад на іншу мову такої значної за обсягом пам’ятки права, надаючи при 

цьому коментарі з адаптованим термінологічний апаратом – величезний труд».  

Отже, однією з найважливіших соціальних функцій перекладацької 

діяльності є сприяння міжмовним контактам не тільки між різними народами, 

але й між різними культурами. Перекладач є, по суті, інтерпретатором тексту, 

який він перекладає, оскільки у процесі своєї діяльності він піддає 

перекладацькому аналізу оригінал документу, видаючи як результат похідний 

текст, що стає зрозумілим в іншій культурних та мовних ситуаціях. Діяльність з 

перекладу пам’яток права – це, так би мовити, найвищий рівень володіння 

юристами мовою, яка потребує знання не просто іншої мови, а розуміння її 

стану на момент створення правового акту, що може суттєво різнитися від її 

сучасного варіанту, оскільки мова – це живий організм, а не застигла 

конструкція. 
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