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УДК 94  (437]  „1517" : 323 .38

СВЯТОВАЦЛАВСЬКА УГОДА 1 5 1 7  РОКУ: 
ЮРИДИЧНЕ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ 

ВИЩИМ І МІСЬКИМ СТАНАМИ ЧЕСЬКОГО КОРОЛІВСТВА

Я рослав  АНДРУСЯК (Ужгород, Україна)

Андрусяк Ярослав. Святовацлавська угода 1 5 1 7  року; юри
дичне заверш ення протистояння між вищим і міським ста
нами Чеського королівства; 7 стор.; кількість бібліографічних 
гж ерел  -  20; м ова українська,

Резюме. У ст ат т і висвіт лено заверш ення протистояння  
м іж  вищим і міським ст анами Чеського королівст ва, досл ідж ен о  
зміст та політичне значення С вят овацлавськоїугоди . Попри всі 
проблеми, С вят овацлавська у год а  сприяла ст абілізац ії соціально- 
політичних відносин і заверш ення м ай ж е 40-літніх чвар і м іж усо
биць у  чеському суспільстві.

Ключові слова; стани, з'їзди, С вят овацлавська угода, «Зем- 
гький статут В ладислава 11».

З розвитком станово-представницької форми державного 
правління у Чеському королівстві продовжилася політична бо
ротьба за владу. Виданий у 1500  р. «Земський статут Владислава 
П» призвів до суперечок і протистоянь між вищим та міським ста
нами. Основною причиною протистоянь були не лише економічні 
питання (боротьба за ринки збуту товарів, виробництва товарів, 
лраво торгівлі і т.ін.], але й політичні. Значно ускладнювали ситу
ацію релігійні суперечки.

В зарубіжній історіографії окреслена проблема розгля
дається в контексті висвітлення внутрішньополітичних по
дій. Найбільший вклад у вивчення даного питання внесли: 
Я.Ч елаковський (Celakovsky)  [2, 3], Ф.Палацький (Palacky) [13], 
Й.Мацек (М асек) [9], Ї.Францек (Francek) [7], К.Малій (Maly) [10], 
З Веселій (Vesely) [17, 18] т а інші. Зауважимо, що в українській
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історичній науці відсутнє узагальнююче дослідження з розгля
дуваної проблеми.

Вищі стани робили спроби обмежити права міщан. Основним 
їх аргументом було тс, що цільними людьми є лише власники 
землі, тобто нищі с т а т і  (князі, пани, рицарі]. Міста мають під
порядковуватися їм, .і королівські міста -  королю. Відмітимо, що 
давне королівське прано пад.ін.гпі містам привілеї втрачало свою 
дію. Втілення цих ідей могло і ф і п т т п і  до децентралізації та роз
дробленості Ч т .к о г о  к о р о л іт т і м  |(), с . 322-3 2 3 ;  14, с. 137-138 ; 11, 
с. 2 8 7 -2 ‘)В|.

Протягом 1 5 0 0 - 1 5 1 7  рр. відбувається боротьба міст про
ти вищих станін за збереження прав, свобод і привілеїв. Між 
представниками вищого і міського станів виникали локальні 
військові сутички. Ці та  інші подібні обставини, а також неба
жання домовитися мирним шляхом, спричиняли нескінченні 
чвари на чеських землях. Станом на 1 5 1 7  р. спостерігаються 
пошуки шляхів примирення ворогуючих сторін. У цей процес 
були залучені вищі кола чеського суспільства та правителі 
іноземних держав. Міський стан та декотрі пани з рицарями у 
березні 15 1 7  р. відправили посольство до імператора Макси- 
міліана І ( 1 5 0 8 - 1 5 1 9 ) ,  щоб проінформувати щодо становища у 
чеських землях. У той самий час міський стан Праги на чолі з 
Яном Гламшоїо виїхали у Пуду до короля УІюдовіка II Ягеллона 
( 1 5 1 6 - 1526) ,  На 17 травня 1517 р. король планував скликати 
з ’ї з д у  Празі, н якому мали взяти участі, і посли під імператора 
Максиміліана І. Головною мстою цього зібрання мало стати в и 
рішення ситуації у ч«‘і і,них зем лях та остаточне примирення 
чеських станів |‘), с, 3<>.’. 3(>3|.

Щоб запобігти масовому кровопролиттю, чеські стани зуміли 
організувати С.внтоилц/ілвський з ’їзд. Найбільша заслуга у цьому 
належить пану Пілему з ІІернштейна (1 4 3 8 -1 5 2 1 ) .  Вже 16 жовтня 
1517  р. повідомлено саксонських князів про успіхи з ’їзду: «Пові
домляємо нам, що з Ііожоїо поміччю на цьому з'їзді відбулося при
мирення етапів цього королівства, вільно мають діяти земські та 
міські права, а на королівські борги і утримання замків введено 
податок» 119, с. 65-67].
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Святовацлавська угода була записана до «Земського статуту 
Владислава II 15 0 0  р.», як доповнення без королівської редакції. 
На жаль, оригінал Святовацлавської рукописної угоди не зберіг
ся у тій формі, у якій він був виданий 24  жовтня 15 1 7  р. Зали
шилися лише оригінали указів (54  ненумеровані статті], пізні
ше на їх основі видавалися укази для жуп, які діяли до 1848  р., а 
також виписки з цього договору у перекладі латинською мовою 
від рицаря Процека Малого з Цетнє (можливо, для короля Мак- 
симіліана І у 15 1 8  р.) [5, с. 541; 17, с. 130 -1 3 6 ;  1, с. 584 ; 18, с. 112;
15, с. 2 3 9 -2 4 0 ;  7, с. 93; 8, с. 273]. Відмітимо, що документ викорис
товувався в чеському судочинстві при вирішенні суперечок між 
шляхтою і містами аж до 1782  р. Ймовірним автором документу 
вважається Вілем із Пернштейна [9, с. 367 ; 2, с. 395; 4, с. 145; 6, с. 
175; 3, с. 53-59].

З джерел подаємо тільки найважливіше. Основне, на що звер
талася увага, -  це повний або частковий розподіл та надання 
повноважень для судової системи, причому як центральної, так 
і периферійної (земські та міські суди]. У відання міських судів 
належали усі землі королівських міст, з яких щорічно стягували 
податки у королівську казну. Усі інші землі, включно церковні та 
монастирські, були звільнені від оплати податків. За договором 
не було встановлено, що усі землі, обкладені податком, відноси
лися до міських судів. Це могли бути і панські та рицарські статки, 
власники вільних земель повинні були звертатися до земських, 
палатних, дворянських і навіть міських судів. Більшість статей 
Святовацлавської угоди подає детальний опис цих процесів. Вар
та уваги одна стаття, видана ще за правління Карла IV, про те, що 
кожен стан повинен керуватися своїм правом, шляхтичі та пани
чі -  Земським судом, містяни -  міським і т.д. Цікавим є факт, що 
при поданні особистих свідчень у земському суді «осілі» містяни 
прирівнювалися до магнатів, котрі присягали давати правдиві 
свідчення стоячки, в той час як усі інші повинні були ставати на 
коліна. Окремі свідчення могли подаватися у письмовій формі [4, 
с. 137-139].

Найболючіше питання про пивоваріння нарешті було вирі
шено наданням йому статус-кво на 6 років (на користь вищого

Особисте й національне в історичному калейдоскопі словаків і чехів

29



ІСТОРИЧНИЙ ЧАСОПИС З Б0ГЕМ1СТИКИІСЛОВАКІСТИКИ ВИПУСК 5

стану, який отримав право варити пиво у містах], що потім так 
і залишилося незмінним. Не згадувалося вже й питання про на
дання права третього голосу містам на з ’їздах (міста мали право 
засідати]. Ринкові відносини здобули певну свободу, таким чи
ном кожен вільно, без утисків міг купувати і продавати товари. 
Під страхом смерті і втрати честі заборонялося в містах носити 
зброю. Зважаючи на королівський борг, податкові збори без ви
нятку накладалися на всі маєтки і володіння [7, с. 83-87 ; 10, с. 
195-222].

Зрозуміло, що король мав отримати за відповідне рішення 
певні вигоди. Нові керівники чеського королівства вирішили зі
брати з ’їзд у Празі, що тривав з 5 по 23 червня 15 1 8  р., і на якому 
було вирішено списати королівський борг [13, с. 4 6 5 -4 6 6 ;  10, с. 
195-222 ; 12, с. 313-322].

Серед дослідників існують розбіжності щодо значення Свято- 
вацлавської угоди. Одні вважають її перемогою міст, інші -  вищої 
знаті [9, с. 365]. На нашу думку, непохибним є те, що попри комп
роміс і поступки, міський стан підтвердив право третього голосу 
у Чеському королівстві.

Угода дала поштовх і до вирішення ще однієї політичної про
блеми. Йдеться про об'єднання Старого та Нового Празького 
міста. З'їзд представників обох міст відбувся ЗО серпня 1518  р. у 
Карловому університеті, де за об’єднання виступили Я.Пашек та 
М.Матей Корамбус. Нова рада сформувалася з 18 коншелів (по 9 
представників]. Головою коншелів став Ян Пашек [5, с. 577 -578 ;
16, с. 449 -4 5 4 ;  20, с .420] .

У краях також відбулися з'їзди, на яких були вибрані збирачі 
податків, від кожного стану по одній особі. їм дозволялося засто
совувати екзекуційне право до усіх, хто такий збір в установлений 
строк не сплатить. Якщо сума збору не покривала королівських 
боргів, наступного місяця у той самий день процедуру зборів по
вторювали. Були визначені три головні збирачі податків, котрі 
мали приймати гроші від краєвих (районних] збирачів та робили 
розподіл королівського майна, керувати його витратами та при
бутками. Вибрані представники ще у 1515  року були позбавлені 
своїх функцій та посад. Для вирішення питань, котрі не розгляда
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лися на з ’їзді, було призначено новий з'їзд на день св. Катерини 
(25 листопада 1517  p.). У зв ’язку з великим королівським боргом 
було проголошено загальний мораторій до дня св. Юрія 1518  р. 
На з'їзді, що зібрався в день Св. Катерини замість трьох головних 
збирачів податків було обрано 6 нових управителів, з кожного 
стану по одному католику та по одному чашнику, яким було до
ручено збір і збереження податків. З метою обговорення питання 
про захист земель від порушників, злочинців і т.ін., був склика
ний генеральний з 'їзд у м. Кладно (2 -9  січня 1518  p.). Тут від ко
роля та угорської влади вимагалося вжити заходів проти масових 
грабунків, яке було запропоновано зупинити шляхом об'єднання 
сил. Відмітимо, що масові грабунки та повстання в королівських 
землях тривали майже 40  років. Подібна самодіяльність була у ті 
часи для чеських станів нововведенням [13, с. 462].

Отже, завершенням протистоянь і розв’язанням внутрішньо
політичних протиріч стало підписання Святовацлавської угоди 
1517  р. Незважаючи на компроміс, міський стан підтвердив пра
во третього голосу при прийнятті рішень державного значення 
у Чеському королівстві. Таким чином, можемо стверджувати, що 
Святовацлавська угода доповнила «Земський статут 1500  р.», за 
клала основні правила політики й економіки та утвердила мо
дель станової монархії в Чеському королівстві.
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ilrolSucme й нац іональне в історичному калейдоскопі словаків і чехів

SAINTWENCESLAS AGREEMENT OF 1517:ТНЕ LEGAL COMLETION
Ш Mil: OPPOSITION BETWEEN THE HIGHEST AND THE BURGER
i:.via'h;s 01 t h e  c z e c h  k in gd om

/himltiv ANDRIJSYAK(Uzhhorod, Ukraine)

%шшіип у. The article discloses the completion o f  the opposition  
ЙИіи'єіі I hr highest and the burger estates o f  the Czech Kingdom, the 
iinih'iil und the political significance o f  the Saintwenceslas agreem ent 
m i* tihiti investigated. Despite all the problem s Saintwenceslas agreem ent 
huliiml to \іііі)Ііі7(’ the social political relations and to com plete nearly 
40 иміii % i/iHtnvIs and struggles in the Czech society.

Key ivurrfa: t'slnh's, sejm (congress), Saintwenceslas agreem ent, 
im m kl regulations o f  Vladislaus 11".
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