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POLITICA HERMETCA: ÏÎË²ÒÎÃÅÌÍ²ÑÒÜ ÍÀÐÀÒÈÂÓ 
ÍÓÌÈ ÏÎÌÏ²Ë²ß Â ÒÐ²ÀÄ² ÊÎÍÖÅÏÒ²Â «ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ 

ÒÅÕÍÎËÎÃ²ß - ÏÐÀÂÎ - ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÍÀÓÊÀ»

Мета статті: поглибити концептуальний 
ряд загальної (аналітичної) теорії права за допо-
могою звернення до більш широких категорій та 
наукової рефлексії проблематики наративного 
в аналізі інтертекстуальності і адресантності 
(суб’єктності) політогемного дискурсу у вимірі по-
зиціювання права як «таємниці» державної вла-
ди та управління у відповідності до вимог жит-
тєвої практики. Концептуалізуються гіпотези 
про те, що політико-правова думка містить у 
собі приховані, зашифровані в символічній фор-
мі основоположні уявлення про владу й право; 
існує певна ізоморфність глибинних смислових 
структур політичних наративів у дослідженні 
витоків права; наратив про релігійні та право-
ві технології політичної маніпуляції від Нуми 
Помпілія слугував для Тіта Лівія, Валерія Мак-
сима, Секста Аврелія Віктора, Плутарха, Плі-
нія Старшого, Аврелія Августіна, Н. Мак’явеллі, 
Гійома де ла Перр’єра, Е. Мімесиса Аербаха осно-
вою для аналізу стратегії прийняття політич-
них рішень та правозастосування в доленосних 
процесах різних епох; наратологія бачать осно-
ву розуміння правового дискурсу в інтертексту-
альності такого рoint fi xe картезіанства в сус-
пільних науках як соліпсістській розум, який з 
успіхом «приручає контингентність» (taming 
contingency), завжди «вписану» в «ширші форми 
зрозумілості» системи створення правових та 
політичних значень; релігійно-етичні обґрунту-
ваня чинних законів, правосудних інститутів та 
їх рішень відбувається в контексті ґенези базо-
вих категорій модерного політичного мислення 
типу «vis dominationis (сила панування)», «arcane 
imperii (таємниця влади), «regione di Stato» (дер-
жавний інтерес), «маніпуляція»; при систем-
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ному підході та комплексному розгляді різних 
версій політичної епістемології і правових учень 
і нині домінує інтерес панування провідних по-
літичних сил; правове регулювання, на відміну 
від політичного впливу, завжди здійснювалося 
за допомогою свого «динамічного інструмента-
рію» – особливого, властивого тільки правовому 
механізму, всього комплексу динамічних систем 
і структур, призначених для юридичного гаран-
тування досягнення правових завдань у рамках 
певних типів, моделей юридичного впливу на 
сфери життя з точки зору «логіки права»; на-
ріжний камінь юридичного світогляду в контек-
сті «логіки права» суспільного договору заклав у 
своїй юридичній діяльності в тріаді «(1) влада – 
(2) справедливість – (3) міра» голландський пра-
вознавець Гроція Гуго де Гроота. Для досягнення 
мети дослідження використано тріадний метод 
кореляції цінностей та орієнтацій політичного 
розвитку в ряді моделей регулювання відносин 
в сферах людського життя (духовної, етноісто-
ричної, культурної, економічної, політичної) у 
формі політико-стратагемних тріад – стійких 
понять внутрішньополітичного та міжнарод-
ного життя: «(1) мир – війна – торгівля»; « (2) 
право – звичай – закон»; «(3) перемовини – дого-
вір – компроміс»; «(4) сила – мораль – істина»; 
«(5) влада – довіра – віра»; «(6) політика – мані-
пуляція – діалог»; «(7) потреба – інтерес – мета»;-
«(8) vis dominationis (сила панування) – arcane 
imperii (таємниця влади) – «regione di Stato» (дер-
жавний інтерес); «(9) право – гарантії – обов’язки» 
Ключові слова: політичний наратив, ґенеза 

права, тріадний метод кореляції цінностей та 
орієнтацій механізмів регулювання відносин со-
ціуму. 
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Вступ
У цьому дослідженні, де Politica her-

metica розглядається як наратив влади в 
традиціях Нуми Помпілія для означен-
ня процесу пошуку правових механізмів 
регулювання неоднозначних політичних 
процесів, було використано ряд концеп-
тів, зокрема: 1) соціолога Огюста Комте 
(Comte Auguste) [11] про витоки прогре-
сизму в контексті дискурсу «древніх та 
нових» по створенню утопічних проєктів 
у процесі критики ренесансного реформіз-
му; 2) соціолога Р. Барта (Barthes Roland) 
[4] про те, що досягнення природничих 
і технічних наук не змінили атрибутику 
архаїчних міфів обраності та символіки 
герметичних артефактів, що імпліцитно 
присутні в поточній соціальній практиці; 
3) дослідників Р. Броєка (Broek Roelof van 
den) [8] та А. Февра (Faivre Antoine) [18], 
які позиціонують езотеризм як «третю 
компоненту західної культури» з огляду 
на досвід піфагорійців (Нумо спілкувався 
із Піфагором), античних гностиків і гер-
метиків, середньовічних катарів, учених 
італійського гуманістичного Відродження, 
коли герметична філософія склала осно-
ву наративного синтезу [8]; 4) дослідника 
А. Соломонека (Solomonick Abraham) про 
когнітивну філософію символів, що забез-
печує «не лише інтерпретацію результатів 
досягнутого в різних науках, але й дає по-
чаткові імпульси для організації нових до-
сліджень» [34,С.4]; 5) дослідника М. Фуко 
(Foucault Michel) про те, що сучасна істо-
рія містить механізм, що перетворює доку-
мент у пам’ятник [19]; 6) концепту Аристо-
теля про те, що історик і поет відрізняють-
ся тим, що перший говорить про те, що 
дійсно трапилося, а другий – про те, що 
могло б статися [1-2]; 7) твердження Лудо-
віко Дзукалло (1568-1630) про те, що ви-
токи тріади понять «ragione di Statio – «vis 
dominationis (сила панування)» – «arcane 
imperii (таємниця влади) презентуються 
історичним наративом Нумо Помпілія в 
системі фактів, будучи, по суті, системою 
значень, що функціонує в повсякденній 
свідомості як міф [20].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Логічним буде зауважити, що зазначена 
в меті дослідження тема не є новою. Вар-
то згадати працю Плутарха [31], у якій він 
повідомляє, що два перших римських царя – 
Нума Помпілій та Ромул – слугують зразком 
правління та діяльності: Ромул – могутності, 
Нума – духовності та державної мудрості. 
Плутарх зображує Нуму Помпілія одно-
часно і героєм, подібним до грека Лікурга, і 
політиком, здатним вдатися до маніпуляцій 
у критичній ситуації. Сама німфа Егерія до-
помагала йому в законотворчій діяльності. 
Мудрий Нума позиціонував ряд культів: 
бога меж – Терміну і богині вірності – 
Фідес (Fides). Саме ці боги представляли 
законність майнових відносин при роздачі 
народу і розмежуванні завойованих Ромулом 
земельних володінь. Тобто правотворчість 
Нуми була спрямована на впорядкуван-
ня соціального побуту. Він сприяв станов-
ленню інфраструктури та правил торгівлі, 
створив дев’ять ремісницьких корпорацій, 
інститут понтифіків. За своє довге життя 
(80 років) він написав багато творів із права 
понтифіків та грецької філософії, що були 
поховані разом з ним. У 181 р. до Р. Х. на 
римському пагорбі Янікулі були віднайдені 
кам’яні сховища з прахом Нуми та його 
працями. Нума Помпілій не тільки створив 
релігію й механізми управління державою 
на основі магічних ритуалів і утаємничив від 
громадян суть цієї маніпуляції, і таким чи-
ном продемонстрував прецедент союзу вла-
ди, релігії, громадян у часі та політичному 
просторі. Що підтверджується тим фактом. 
що й через ряд століть, коли його приховані 
книги були віднайдені, його вплив на 
перебіг подій зберігається. Факт передачі 
книг власником ділянки, де були знайдені 
артефакти, викликав дебати в Сенаті Риму 
про вибір можливих дій: 1) книги можли-
во знищити без ознайомлення громадян із 
їх змістом; 2) це можна зробити із дозволу 
громадян; 3) тим самим можливо продемон-
струвати взаємну довіру правителів та керо-
ваних; 4) населення відмовляється від знан-
ня, яке влада позиціонує як небезпечне. 
Останній варіант виявився можливим. На-
ратив Науми змушує потомків об’єднатися 
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знову з метою збереження держави. Для 
сенаторів цей процес дав розуміння наступ-
ного: 1) поведінка еліти у великій політиці 
вимагає розуміння трансцендентального, 
притаманного езотеричним символам та 
ідеологемам; 2) існує взаємонковертованість 
релігії та влади; 3) наратив Нуми демонструє 
готовність двох сторін – народу й влади до 
компромісу. Таким чином позиціонується 
тріада витоків понять юридичної матерії 
«соціальна технологія – право – соціальна 
наука» в її витоках суспільного договору. [5]. 
У свою чергу, у книзі «Метаморфози» Овідій 
[28] описує бесіди Піфагора із Самосу з Ну-
мою про тріаду понять «воля – час – вічне 
перевтілення». Із праці Августина «Про 
град божий» [3] починається теоретична 
рефлексія наративу про діяльність Нумо 
Помпілія відповідно до вимог політичної 
еліти. Августин виправдує рішення сенаторів 
по спаленню книг Помпілія, оскільки дже-
релом для неї слугували чари, вищі за знан-
ня смертних, таємничої подруги Помпілія 
– Егерії – німфи лісового потоку. Сучас-
ний дослідник права Дж. Моусоукакіша 
(Mousourakis George), аналізуючи текст 
Lex Dei quam praecipit Dominus ad Moysen 
(«Божественний закон, який Господь 
наказав Мойсею»), також відомий як 
Collatio legum mosaicarum et romanarum 
пізнішої імперської епохи, зазначає, що 
твір поділено на заголовки, кожен із яких 
починається цитатою з перших п’яти книг 
Старого Завіту за якими йдуть витяги з 
праць класичних римських юристів Пав-
ла, Ульпіана, Папініана, Модестівна, Гая, а 
також імператорські конституції з кодексів 
Григорія та Гермогенія. Метою Lex Dei 
було порівняння римських норм з норма-
ми Мойсеєвого права для позиціонування 
відповідності традицій Нумо Помпілія в 
римському праві принципам Мойсея [26, 
C. 54 – 55]. Далі вчений зазначає, що в 
середньовіччі і навіть пізніші часи не було 
чіткого зв’язку між державою і правопоряд-
ком. Таким чином, держава могла пристосу-
ватись до існування кількох правопорядків на 
одній території. Федеральні системи феодів 
ще не знали поняття національного інтересу. 
Проте, в XVI ст. дворянство підкорилося 
центральній владі, яка представляла 

інтереси міського середнього класу та ниж-
чих верств населення. Наративом цього 
процесу став національний соціальний кон-
сенсус та право як інструмент забезпечен-
ня державного інтересу [26, C. 59]. Саме на 
цих ідеях будувався юридичного світогляду 
Гроція Гуго де Гроота. Його «логіка пра-
ва» суспільного договору існувала в ме-
жах тріади «влада – справедливість – міра» 
[27]. Далі виникають парадокси пан-
декстики та її сучасних прихильників у 
позиціонуванні юридичної догматики, 
розробленої німецькими дослідниками в 
XIX - XX ст. Саме вони створили певну базу 
універсальної системи юридичних знань у 
формі феномену наднаціонального поряд-
ку, готового до поглиблення на основі нових 
даних порівняльного правознавства. Про-
те, саме тут виникають питання, зміст яких 
розкрили ряд авторів. Зокрема, дослідники 
Е. Вілфрід Рамбл (Wilfrid E. Rumble.) [33] та 
Джордж Роберт П. (George, Robert P.) [15] 
звернули увагу на той факт, що англійський 
учений Джон Остін (John Austin), розробля-
ючи універсальну правову теорію, спирав-
ся не на знайому йому із власної практики 
систему англійського загального права, а 
позиціонував норми «континентального 
права» із його «римськими» коріннями з 
політичної практики Нумо. Тим самим було 
занижено рівень узагальнення, проте не по-
рушено інтертекстуальності та суб’єктності 
політогемного дискурсу про роль пра-
ва. Далі доцільним буде звернення до 
висновків дослідника А. Мармора (Marmor, 
A.) [23] щодо спроб нормативіста Г. Кельзе-
на (Hans Kelsen) по творенню «чистої теорії 
права» як неоднозначного прецеденту, що 
викликав критику концептів «юридичний 
позитивізм» та «юридична догматика». Тут 
спостерігається відрив від традицій Нуми 
про важливість опори на життєві ситуації, 
що «вимагають права». Саме такі ситуації 
закладені в основу ряду теорій походжен-
ня права. Зокрема, дослідники М. Белломо 
(Bellomo Manlio) [5] та Р. Бенсон (Benson RL.) 
[6] беруть за основу такий базовий концепт, 
як «взаємність», що позиціонує «прими-
ренське міжплемінне право», «дипломатію 
примітивної торгівлі» М. Саллінза. 
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Формулювання цілей статті
Вище перераховане свідчить, що сам 

процес пошуку витоків та розвитку права 
на основі наративів вимагає певної критич-
ної перевірки із залученням широкого кола 
джерел під таким кутом зору, що предмет 
правової науки складають не тільки понят-
тя правових конструкцій, але й життєві про-
блеми, що мають бути врегульовані правом. 
Тобто розглянуті в тріаді понять «соціальна 
технологія – право – соціальна наука» та в 
контексті концепту дослідниці М. Везерел 
(Wetherel Margaret) [38] про правовий дис-
курсу як інтертекстуальність соліпсістського 
розуму, що «приручає контингентність», 
«вписану» в «ширші форми зрозумілості» 
системи створення правових та політичних 
значень у традиціях Нумо Помпілія.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Для прояснення згаданих вище юри-
дичних парадоксів та неоднозначних твер-
джень звернемося до гіпотези про те, що 
європейська політична думка генерована 
античними мислителями. Почнемо із праць 
Платона, який постійно перебував в пошуку 
ідеальної держави. Саме він відтворює про-
цес змагання Атлантиди з пра-Афінами. 
При чому Атлантида виступила наративом 
світу титанів, пра-Афіни – олімпійських 
богів. Атланти програли із огляду на втрату 
істини практики і були заміщені афінянами, 
які, у свою чергу, були замінені іншими во-
лодарями світу. Таким чином, Космос 
компенсує деструктивність політичного 
процесу нормою стабільності змін [30]. Як 
один із перших компаративістів Аристотель 
констатує, що: 1) існують різновиди в 
середині окремих видів державного устрою 
(VI 4, 1289 b); 2) політичний устрій деяких 
держав об’єднує в собі ознаки різних дер-
жавних устроїв (VI 1, 1317 a); 3) існують 
проміжні форми між царською та тиранічною 
владою (V 9, 1314 a) – аристократія з нахи-
лом до олігархії, близька до демократії (1317 
a) [2]. При цьому необхідно дослідники за-
значають, що трансформація поняття 
«політика» із аристотеліанської «чудової на-
уки» про суспільне благо в мистецтво 
реалізації суб’єктивних інтересів 

починається тільки в першій половині 
Чинквеченто [10]. Ще Мак’явеллі був при-
хильником концепту Аристотеля про мету 
існування держави [22]. Проте Мак’явеллі 
вже цікавить не нормальний хід подій у 
державі, а можливі виклики її соціальному 
організму. Його методологія містить аналіз 
політичного в процесі змагання государя з 
примхами Фортуни засобами власного virtù 
для утвердження себе як суб’єкта влади та 
правового порядку в державі. Мак’явеллі, 
як і Полібій, бачив у римському політичному 
режимі ідеальну модель для держав, що 
претендують на постійне розширення своїх 
кордонів, а в режимі спартанському – зразок 
для тих республік, які хочуть зберегти здо-
ровий спосіб державного життя, не претен-
дуючи на нові території. Політичне мистецт-
во Мак’явеллі in extreme вимагає наративної 
маніпуляції в традиції Нуми Помпілія та 
римських понтифіків. Мак’явеллі позиціонує 
успішні стратегії Нумо на благо інтересів 
держави як virtù. Протягом Чинквеченто у 
автора «Государя» [22] з’явиться безліч 
опонентів. Одним з опонентів Мак’явеллі 
був Гійом де ла Перр’єра (Guillaume de La 
Perrièr). У своєму трактаті «Політичне дзер-
кало» [29] Перр’єра звертається до персона-
жа з праць Мак’явеллі. А саме Нума 
Помпілія, другого з семи царів Риму, який 
написав ряд релігійних книг і заповідав за-
копати їх після його смерті. Ці книги були 
віднайдені пізніше і спалені по велінню 
сенаторів, оскільки зміст книг розкривав 
таємничий зміст релігії. Г. Перр’єра 
засуджує поведінку Помпілія, оскільки 
вбачає витоки його мудрості в трансцен-
дальному магічному ритуалі. Проте, як за-
значав Е. Мімесис Аербах [3], такий дискурс 
стимулював інтерес теоретиків до 
ірраціонального, «магічного» аспекту. Зо-
крема, в позиціонованій Тацитом [21] моделі 
політичного управління, побудованій на 
магічному зв’язку між акторами політичного 
процесу в контексті: 1) радикалізації 
політичної семантики дискурсу;-
2) поєднання принципово асиметричних 
риторик й практик; 3) апорії ідеї про 
суверенітет. У свою чергу, дослідник-
М. Віролі (Viroli M.) зазначає, що нову 
наративність генерують як прихильники 
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екстремістської політики в особі Мак’явеллі 
(virtù), так і гуманістичні критики метафізики 
(Лоренцо Валла – res) [37]. Для Мак’явеллі 
Нума – втілення virtù, що підтверджується 
рішенням сенаторів. Нума не тільки ство-
рив релігію й механізми управління держа-
вою на основі магічних ритуалів [16]. Де-
карт та Спіноза вже позиціонують процес 
становлення держави як епіфеномен 
соціальних відносин на певному етапі 
людської історії. Декартові res cogitans [12] і 
res extensa у Спінози стали вже «атрибута-
ми» субстанції, а думки і речі, так само як все 
емпіричне, стали проявами, станами («моду-
су») субстанції, іншими словами, тим, що 
сприймається тільки через субстанцію. У 
логіці Декарта основою, на противагу 
ньютонівській, усе протяжне 
концептуалізується саме в тілесному. Тим 
самим заперечується порожній простір, і 
рух описується у понятті «вихор», що пізніше 
в картезіанстві буде названо теорією 
близької дії. Тобто введення історичного 
виміру дозволяє обґрунтувати спонтанність 
породження таких соціальних інститутів, як 
праводержава як наслідок реальних людсь-
ких дій [24; 9]. При цьому Г. Віко (Vico G) 
[36] називає «випадок і вибір» (occasio et 
electio) «владиками людських речей» 
(dominae rerum humanarum). Розуміння дії у 
Віко ріднить його з деякими сучасними 
соціологічними теоріями, які абсолютизу-
ють категорію serendipity – незалежного 
щасливого результату дії. Німецький юрист 
С. Пуфендорф (Samuel von Pufendorf), 
аналізуючи такий підхід, звертається до ідей 
Гоббса та Декарта. Point fi xe політико-
епістемологічної рефлексії С. Пуфендорфа 
[32] включає внутрішньо властиву науці 
Гоббса напругу між претензією на граничну 
достовірність – претензією, засновану на 
принципі verum-factum і проєкції в 
політичну площину ідеї Декарта mathesis, – і 
слабкістю того антропологічного фундамен-
ту, на якому він споруджує будову свого 
«Левіафана». Пуфендорф висуває постулат, 
відповідно до якого природний стан не слід 
уявляти собі як війну всіх проти всіх – адже 
раціональні судження, до яких людство, на 
думку німецького юриста, було здатне на 
всіх етапах своєї історії, неминуче зробили б 

зрозумілими для «природної людини» блага 
і переваги спільного існування. Так, Пуфен-
дорф приймає Гоббсову ідею прагнення до 
самозбереження як базу людського 
інстинкту, але з’єднує її з концептом Гроція 
«соціального афекту». Як бачимо, у процесі 
рецепції громадянська наука Гоббса 
розділилася на парадигми, побудованих на 
химерних синтезах різних політичних 
наративів [9; 20; 25;40]. Одним із 
трансформаційних варіантів зближення її з 
картезіанської фізикою і антропологією 
було зроблено Пітером де Ла Кур. Пітер у 
трактаті «Політичні міркування в шести 
книгах» (1662) розвинув вчення про 
неподільність суверенітету, об’єднуючи 
концепцію Гоббса про суспільний договір, 
картезіанську антропологію та 
аристотелівське вчення про душу. Тобто 
позиціонується нідерландський 
економічний варіант соціальності у версії 
«комерційного республіканізму в координа-
тах категорії «досвід» (Ervarentheid) 
життєвого світу Лейденського патриціату. 
Орієнтована на досвід модель політичного в 
Нідерландах була не тільки епістемологічним 
ресурсом – вона надавала інструментарій 
для порівняльного вивчення окремих дер-
жав. Політичне розуміється тут не як кон-
струювання more geometrico, а як поетика 
маніпуляції, заснована на доскональному 
знанні людської природи [39]. Подібна 
інверсія Гоббса scientia civilis передбачає 
зовсім інше розуміння політичного розуму і 
психології поведінки еліти: замість 
соліпсістського Public Reason виступає 
тоталітаристсько-маніпулятивний reason of 
state. Зведення мотивації людських дій до 
економічного інтересу не могло не виклика-
ти протидії [7; 9;20;25;40]. Політичне вчен-
ня Паоло Маттіа Доріа (1667-1746) [13-14] 
можна розглядати як повернення від 
картезіанства до рефлексії досягнень 
античності. Дорія Паоло Маттія виділяє 
тріаду видів держави «ресубліка – монархія 
– деспотія» і тріаду форм правління «civile 
moderata (civile economica) – civile pomposa – 
barbara». Де формули: (1) «barbara» – 
відображає стан, коли нехтується право за-
ради інтересів особистості; (2) civile moderata 
– коли філософи-законодавці розвивають 
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рівноправну торгівлю; (3) сivile pomposa – 
коли багатство призводить виродження 
civile moderata. Головну загрозу «доброчес-
ного в політиці» для Доріа представляли: 
«гіпотетична метафізика» картезіанців; 
virtue торговців із Англії та Нідерландів за-
позичена неаполітанськими епікурейцями; 
монархія [41, C.525-528.]. Сучасний 
дослідник Дж. І. Ізраїль (Israel, Jonathan I.) 
зазначає, що напередодні смерті у 1746 р. 
Доріо, наслідуючи Нумо Помпілія, оголосив 
про заповіт і кошти для фінансування 
публікації своїх неопублікованих праць, пе-
реданих у бібліотеку Сан-Анджело-аль-
Нідо. Проте, у 1753 р., коли тексти готува-
лися до друку, копії рукописів були вилучені 
владою. Мотивом виступили чутки про 
нібито безбожний зміст творів. Ряд книг 
Доріо було опубліковано в ХХ ст., і було до-
ведено, що Доріа продовжував критику 
монархій та сivile pomposa. 

Висновки з цього дослідження і 
перспективи подальшого розвитку
Підсумовуючи викладене, можливо 

стверджувати, що розуміння таємного змісту 
символів традиційних політико-правових 
інститутів сприяє виявленню архаїчних 
основ, архетипу влади й права, оскільки її 
основи й нині визначають механізм фор-
мування й функціонування ідеологем від 
«politica hermetica», що вимагає регулюван-
ня. Відповідно, правова матерія «будується» 
так, що її існування і функціонування 
пов’язані з саме із суб’єктивними права-
ми учасників цього процесу – правами 
окремих суб’єктів. При цьому право як 
соціальна наука розглядає правову ситуацію 
як відправну ланку логіки пошуку рішення 
цієї ситуації. Причому таке рішення, що 
вносить у сфери життєдіяльності елемент 
певності про те, хто й на що має право. Акт 
рішення є результатом дії правителя, суду, 
іншого компетентного закладу чи особи, що 
регулює згідно з вимогами права відносини 
в життєвій ситуації. Цей акт відбувається 
в нероздільній єдності з таким елементом 
матерії права, як правовий засіб. Із право-
вих засобів й складається позитивне право. І 
у випадку адекватності потребам суспільства 
воно стає імперативом цивілізації. Тому на-

ратив Нумо Помпілія відкриває «новий 
кут погляду» на витоки права, що дозволяє 
дослідити: (1) напружену динаміку пра-
ва, що реалізує силу, енергію механізму 
правового регулювання для досягнення 
політичного результату; (2) систему засобів; 
(3), комплекси, багатоелементні системи і 
«ланцюжки», послідовно пов’язані ланки 
структури в динаміці. У цьому контексті стає 
зрозумілим, чому наратив Нумо Помпілія 
«працює» так довго. Рolitica hermetica його 
діяльності, його virtue полягала в логіці 
«взаємності» у створенні адекватної ви-
могам його цивілізації «примиренського 
міжплемінного права», правової матерії в 
тріаді «рішення – життєва ситуація – пра-
вовий засіб». Причому його «дипломатія 
примітивної торгівлі» та правозастосування 
відбувалися в тріаді взаємозалежних логік 
«влада – справедливість – міра». Тобто тоді 
було й генеровано витоки тріади понять 
«соціальна технологія – право – соціальна 
наука». Аналіз нинішнього стану в контексті 
тріади свідчить про виникнення значних пе-
репон традицій взаємності в наративі Нумо 
в стилі сivile pomposa, що критикувув Дорія. 
Про це свідчить ряд фактів: (1) у процесі за-
безпечення своїх інтересів у матеріальній 
взаємності виник відрив цих інтересів від за-
гальних інтересів світової спільноти в цілому; 
(2) нині при погоджені волі в процесі ство-
рення норми міжнародного економічного 
права спостерігається зловживання таким 
інструментом, як «економічна сила»; (3) в 
основі економічного порядку, що склав-
ся, закладено систему, що саме базується 
на силі. Однак загальнолюдські інтереси 
проникають і в міжнародне економічне 
право. Шлях та логіка такого процесу має 
досліджуватися далі. 
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NUMA POMPILIO IN THE TRIAD OF 
CONCEPTS “SOCIAL TECHNOLOGY - 

LAW - SOCIAL SCIENCE”
The purposes of the article are as follows: 

to deepen the conceptual range of the general 
(analytical) theory of law by means of an ap-
peal to broader categories and scientifi c refl ec-
tion of the problem of narrative in the analysis 
of intertextuality and addressability (subjectiv-
ity) of politohemic discourse in the dimension 
of the positioning of law as a “secret” of state 
power and management in accordance with 
the requirements of life practice. The follow-
ing hypotheses were put forward: political and 
legal thought contains hidden, encrypted in a 
symbolic form fundamental ideas about power 
and law; there is a certain isomorphism of deep 
semantic structures of political narratives in 
the study of the origins of law; narratives about 
religious and legal technologies, political ma-
nipulation by Numa Pompilius served for Ti-
tus Livius, Valerius Maximus, Sextus Aurelius 
Victor, Plutarch, Pliny the Elder, Aurelius Au-
gustine, N. Machiavelli, Guillaume de la Per-
rier, E. Mimesis for the analysis of the strategy 
of making political decisions and law enforce-
ment in fateful processes of different eras; nar-
ratology sees the basis of the understanding of 
legal discourse in the intertextuality of such a 
point fi xe of Cartesians in the social sciences 
as a solipsistic mind that successfully «taming 
contingency», always «inscribed» in «broader 
forms of intelligibility» of the system of creat-
ing legal and political values; the religious and 
ethical justifi cation of existing laws, judicial in-
stitutions and their decisions takes place in the 
context of the genesis of the basic categories of 
modern political thinking such as “vis domina-
tionis (power of domination)”, “arcane imperii 
(secret of power), “regione di Stato” (state in-
terest), “ manipulation”; with a systematic ap-
proach and a comprehensive consideration of 
various versions of political epistemology and 
legal doctrines, the interest of the dominance 
of the dominant political forces still exists to-
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day; legal regulation, in contrast to political in-
fl uence, has always been carried out with the 
help of its “dynamic tools” - a special, unique 
to the legal mechanism, the entire complex of 
dynamic systems and structures designed to le-
gally guarantee the achievement of legal tasks 
within the framework of certain types, models 
of legal infl uence on spheres life from the point 
of view of the “logic of law”; the cornerstone of 
the legal outlook in the context of the “logic of 
law” of the social contract was laid by the Dutch 
jurist Grotius Hugo de Groot in his legal activ-
ity in the triad “(1) power - (2) justice - (3) mea-
sure”. To achieve the goal of the research, the 
triadic method of correlating values and orien-
tations of political development was used in a 
number of models of regulating relations in the 
spheres of human life (spiritual, ethno-histor-
ical, cultural, economic, political) in the form 

of political-strategic triads - stable concepts of 
domestic political and international life: “(1 ) 
peace - war - trade”; “(2) law - custom - law”; 
“(3) negotiations - contract - compromise”; “(4) 
force - morality - truth”; “(5) power - trust - 
faith”; “(6) politics - manipulation - dialogue”; 
“(7) need - interest - purpose”; “(8) vis domi-
nationis (power of domination) - arcane impe-
rii (secret of power) - “regione di Stato” (state 
interest); “(9) right - guarantees - obligations”

Key words: political narrative, genesis of 
law, triadic method of correlation of values and 
orientations of mechanisms for regulating so-
cial relations


