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В історії всіх держав, починаючи від Стародавнього Світу і закінчуючи
сьогоденням, запровадження законодавства стає основою всього подальшого
розвитку суспільства, впливаючи на всі без винятку сторони цього складного
процесу. Що стосується історії Польщі, то однією з таких першооснов було
запровадження законодавства королем Казимиром ІІІ Великим у середині ХІV ст.
Бажаючи зміцнити державу, посилити королівську владу, покласти край
децентралізаторським тенденціям у польському суспільстві, Казимир Великий
справедливо бачив один із шляхів досягнення цих прагнень у єдиному
законодавстві, яке, певна річ, із змінами і доповненнями, юридичну силу до кінця
існування Речі Посполитої.

Будучи першою автентичною спробою кодифікації давнього польського
права, статути Казимира Великого є важливим джерелом з історії середньовічної
Польщі, оскільки саме в юридичних пам'ятках (через їхній специфічний
характер) найменше виявляється момент суб’єктивності, який у тій чи іншій мірі
притаманний усім письмовим пам’яткам. У свою чергу, записи законодавства
виділяються своєю цінністю серед інших юридичних джерел, оскільки в них
спостерігається найбільша концентрація відомостей про суспільство, що
вивчається. Що ж до поєднання в них двох рівноцінних начал – історичного і
юридичного, то така своєрідна "двовимірність" лише підкреслює значення
законодавства Казимира Великого як джерела, оскільки дає змогу дослідникам
працювати на стику цих наук, взаємодоповнюючи їхні здобутки. Статути містять
цінні відомості про звичаєве польське право, земське право, судівництво,



суспільні відносини і, безумовно, мають велике значення для вивчення будь-
якої зі сторін життя середньовічної Польщі. Дослідники вважають їх складником
загального законодавчого процесу, що проходив на того часу в деяких
слов’янських державах, зараховуючи до нього також законодавчі спроби в
чеській державі за Вацлава ІІ і Карла І (Maiestas Carolina, 1346 р.), кодекс
сербського царя Стефана Душана (Законник, 1349 р.) та дещо пізніший
російський "Судебник" (1497 р.).

Характеризуючи джерела до вивчення законодавства Казимира Великого,
слід виділити дві групи. Чисельність першої обмежена буквально кількома
джерелами, які описують сам процес прийняття цих законодавчих актів, але, на
жаль, дають незначну інформацію, до якої потрібно ставитися дуже критично.
Так, хроніка Яна з Чарнкова, що був підканцлером останніми роками життя
Казимира Великого, надає лише поверхневу інформацію з цього приводу [22,
100]. Видатний польський хроніст Ян Длугош у своїй праці відводить цілий
розділ прийняттю Малопольського статуту, не згадуючи жодним словом про
Великопольський [14, 312-314], але і його інформація потребує критичного
ставлення.

До другої групи належать джерела, які містять власне тексти статутів. Як
відомо, статути не дійшли до нас у тому вигляді, у якому в середині ХІV ст. їх
було запроваджено. Матеріалом для видання статутів були так звані дігести –
збірки законодавства Казимира Великого для всієї Польщі. Саме дігести були
підставою для редакції статутів наприкінці ХV ст. 1487 роком датується їхнє
видання друком у збірці польського земського права (так званої "Синтагми"), яка
була включена до всіх збірок шляхетського права Польщі. Підставою цих видань
були лише практичні, суто юридичні потреби. Саме ця редакція і ввійшла до
корпусу сеймових постанов "Volumina legume" в 30-х рр. ХVІІІ ст., який був
згодом перевиданий у Петербурзі [31]. Вісліцький статут, а саме він увійшов у
"Volumina legume", тривалий час вважався вченими єдиним законодавчим
"дітищем" Казимира Великого, поки в ХІХ ст. не були введені в науковий обіг
нові джерела, що змусило дещо по-іншому розглядати дане законодавство.

На середину ХІХ ст. дослідникам було відомо 8 редакцій текстів
законодавства Казимира Великого [35, 9 - 10]. На початку ХХ ст. статути були
відомі понад тридцяти списках у різних редакціях [22, 11 - 15]. Пізніше, польські
дослідники спромоглися лише на видання російського перекладу статутів, та й то
вже опрацьованого Археографічною комісією в 1846 р. [29].



Друга половина ХІХ ст. була ознаменована появою досліджень, що
базувались на широкій джерельній базі з обов'язковим урахуванням попередніх
надбань науковців.

Слід відмітити праці А. Гельцеля [17], Р. Губе [18; 19], С. Кутшеби [22], О.
Бальцера [8 – 12], а особливо набагато пізніше дослідження Станіслава Романа
[28], яким науковець підвів риску під багаторічними дослідженнями
законодавства Казимира Великого.

Що стосується самих правових норм статутів, то дослідників вони цікавили
або у своїй сукупності – як пам’ятки земського польського права [1; 26], або як
окремі норми, що є джерелом до вивчення певних сторін середньовічного
польського права [15; 27; 32; 33].

Разом з цим є велика кількість праць, у яких при дослідженні проблем
польського середньовіччя, науковцям так чи інакше доводилося використовувати
статути Казимира Великого, не вдаючись до глибокого аналізу й обмежуючись
констатацією загальновідомих фактів. Існує певна історична література щодо
самої особи короля – ініціатора запровадження законодавства. Життя і діяльність
Казимира Великого досліджується в різних ракурсах – як одного з династії
П’ястів [16; 20; 21], як полководця [24], як політика [13; 25], врешті - як
приватної особи [30].

Історичні праці, не присвячені спеціально законодавству Казимира ІІІ,
мають значення для розгляду даної юридичної пам’ятки з кількох причин. По-
перше, досить часто в них систематизуються знання, розподілені за багатьма
галузями історичної науки. По-друге, такі праці певною мірою є
концептуальними продуцентами, що має своє значення для подальших
досліджень. По-третє, вони дають змогу побачити цілісну картину явища,
відслідкувавши його взаємозв’язок з іншими явищами.

Що стосується радянської історіографії, то спеціальних досліджень
законодавчих процесів за Казимира Великого не було зроблено. До статутів
звертались або як до додаткового джерела для написання окремих історичних
праць [5; 7], або як до частини законодавчого процесу слов’янських народів [2].
Якщо розглядати власне українську історіографію, то науковці лише згадували
про існування законодавства Казимира ІІІ. Як яскравий приклад можна навести
працю М.О.Грушевського "Історія України-Руси", де вчений лише згадує
поширення польського права на українських етнічних землях після входження
останніх до складу польської держави [3].



Метою цієї статті є розгляд політичних і правових умов процесу кодифікації
законодавства Казимира Великого. Зважаючи на загальновідомоу тезу про
дихотомічне значення законодавства, яке полягає, з одного боку, у закріпленні
суспільних відносин, що вже склалися, а з другого – визначенні шляхів їхнього
подальшого розвитку, історичне тло прийняття Вісліцького та Пйотрковського
статутів дозволить краще зрозуміти як сам процес "уставодавства", так і
змістовне наповнення і значення норм статутів. З огляду на цей аспект
очевидним є застосування міждисциплінарного підходу в процесі дослідження,
що дозволяє використовувати методологічні підходи в контексті історичної,
політичної та юридичної науки.

Отже, розглянемо кілька моментів, які, на нашу думку, не можна відкидати
при вивченні законодавчих пам’яток взагалі. Насамперед потрібно розглянути
таке питання, як політичне становище польських земель напередодні і в часи
правління Казимира Великого, а також стан польського права напередодні
запровадження Вісліцького та Пйотрковського статутів. По-друге, слід дослідити
безпосередньо сам процес запровадження статутів. З огляду на тези про
взаємопов’язаність між собою всіх суспільних явищ, такий погляд дасть змогу
глибше вникнути у зміст і значення Вісліцького та Пйотрковського статутів як
пам’яток польського законодавства ХІV ст., створити цілісніше, пов’язане із
загальною ситуацією уявлення про об’єкт дослідження.

У Польщі ХІІІ–ХІV ст. паралельно існувало два права: польське (або
земське) і німецьке, що поширилося на ту частину міського і сільського
населення, якому воно було спеціально надане. Існувало також канонічне право –
від часів поширення християнства. Воно поширювалося в основному на
духовний стан, але з деяких питань (сімейно-шлюбних стосунків,
процесуального права) - на все населення.

До кінця ХІV ст. в польському праві спостерігаєлося панування звичаєвого
права, яке, однак, від середини цього ж століття поступово втрачало свої позиції
внаслідок запровадження права писаного, першими пам'ятками якого є статути
Казимира Великого. Поступово – тому що на початках статути самі складались
майже наполовину з норм звичаєвого права і лише згодом через доповнення,
виправлення в нових редакціях (тут – офіційних списках правових норм),
панівним стає державне законодавство. При цьому слід зазначити, що нові
приписи здебільшого стосувались державного устрою та судового права
(переважно кримінального), тоді як у приватному праві переважали звичаєві



норми [1, 90]. Статути Казимира ІІІ не заперечували звичаєвого права, а
радше регулювали його, відкидаючи ті положення, які своїми консервативними
нормами переставали відповідати тогочасному рівню розвитку суспільства,
запроваджуючи натомість нові закони, які сприяли процесам розвитку і
державотворення.

Отже, можна з упевненістю стверджувати, що роль правової бази у
виникненні статутів належала звичаєвому праву, і, досліджуючи законодавство
Казимира ІІІ, потрібно зупинитись на цьому питанні.

Свідчень про давнє польське право не так уже й багато і здебільшого вони
мають характер окремих повідомлень. Зокрема, вони містяться в документах, які
констатують правові дії; їх подають князівські дипломи, акти пожалувань, судові
акти, приватні акти різного виду. Незважаючи на вузьку спрямованість цих
джерел, при відсутності у ранньосередньовічній Польщі збірок права типу
варварських правд [6, 176], ці документи мають важливе значення для
дослідження звичаєвого права, норми якого, зазвичай, передавалися від
покоління до покоління усно.

Багато свідчень про древнє польське право міститься в так званій
генриковській книзі – книзі цистерціанського монастиря в Генрикові (Сілезія), у
якій містяться правові акти, записи про угоди, укладені монастирем у ХІІІ – поч.
ХІV ст. [22, 98].

1868 р. до досліджень звичаєвого права був долучений ще один документ,
який учені вважають найстаршим списком польського права [22, 99]. Ідеться про
так звану Польську правду або Ельблонзьку книгу, названу так за місцем її
знайдення в бібліотеці міста Ельблога. Відома лише в єдиному рукописі,
датованому кінцем першої половини ХІV ст. (близько 1340 р.) [22, 100], вона
була написана не латинською, як усі тогочасні пам’ятки [6, 256], а німецькою
мовою. Авторство не встановлено, відомо що то був німець родом з Марієнбурга
(Мальборка). Книга була призначена для потреб управління на зайнятих
хрестоносцями польських землях [2, 38], точніше – у Хелмінській землі [22,
101]. Автор говорить про описане ним право як спільне для всіх польських
земель, що свідчить про складення систем звичаєвого права до першої половини
ХІІ ст. (до розпаду Польщі на уділи) [4, 56]. Документ складається зі вступу, за
яким слідують 29 статей (не нумеровані) [22, 103]. Перші три статті стосуються
організації судів, три наступні – самого судового процесу; статті 7 - 10 подають
норми карного права, 11 - 12 – спадкового; в інших ідеться про публічне право.



Текст обривається на півслові, однак, судячи із структури самого рукопису,
можна припустити, що втрачена була незначна частина рукопису.

Оцінюючи цю пам’ятку, дослідники підкреслюють, що текст повністю
відповідає польському праву, не має виправлень і вставок. Крім цього, важливе
значення має той факт, що автор описує "чужі" для себе звичаї і порядки, від чого
цінність документа як джерела зростає. Б. Греков, порівнюючи Ельблонзьку
книгу з Руською Правдою, підкреслює те, що автор першої детальніше описує
явища і терміни, ніби дає їм пояснення [2, 39].

Відомий список звичаєвого права, що стосується Ленчицької землі. Дійшов
він до нас у зводі Ленчицького права (Constitutones Loncicienses), датованого
1419 роком. Ця найстарша пам’ятка звичаєвого права, створена польським
правником, містить у собі 17 артикулів. Перший стосується вбивства шляхтича,
другий – терміну давності, інші 15 – норм карного права [22, 102 - 103].

Дослідники відзначають ще кілька джерел [22, 103 - 107], але датуються
вони, починаючи від кінця ХV ст., і містять мало відомостей стосовно стану
звичаєвого права до другої третини ХІV ст.

Аналізуючи зміст вищевказаних джерел давнього права, потрібно відмітити
той факт, що в них зустрічаються звичаєві норми як окремих земель (тобто
норми, які наявні в списках права якоїсь окремої області і не зустрічаються у
збірках інших земель) і норми звичаєвого права загальнопольського характеру.

Казимир ІІІ був першим польським правителем, що серйозно зайнявся
законодавчою справою. До ХІV ст. законодавча діяльність, яку в польській
історіографії прийнято називати "уставодавством", була дуже слабкою. До часів
Казимира ІІІ Великого можна знайти лише невелику кількість нормативних актів,
що мають характер статутів, які до того ж не дійшли до нашого часу в оригіналах
[22, 160]. Під поняттям статутів слід розуміти встановлені правителем
законоположення, правові норми, що регулюють окремі сторони державного
життя. Найдавнішою пам’яткою такого типу є статути Болеслава Кривоустого,
які стосувались регулювання військових обов’язків населення і були встановлені
1124 р. [22, 159].

На середину ХІVст., незважаючи на вагомі здобутки, централізація держави
та управління була неповною та не зовсім міцною, що відобразилось на
королівській владі, яка зазнавала обмежень зі сторони феодальної знатті.
Можновладці, маючи ще значну економічну і політичну силу, прагнули втримати
ключові позиції в управлінні державою. Через це, незважаючи на посилення



центральної влади, король був змушений зважати на прелатів і баронів і
з’ясовувати за їхньою участі важливі питання внутрішнього і зовнішнього життя
країни. Інтереси держави та королівські влади йшли дещо врозріз із таким станом
речей.

У ХІІІ ст. з’їзди (віча) окремих земель збирались по кілька разів на рік з
різних питань. Казимир Великий піддав реорганізації інститут віча стосовно його
функцій. Судова влада переходить тепер до старост у Великопольщі або до
спеціально для того організованого колегіального суду в Малопольщі, де
інституту старост не існувало. Біля старост організовувались дільничі віча,
функції яких обмежені лише дорадчою діяльністю. У Малопольщі право судити
було надано принаймні чотирьом баронам, котрі займались цим за допомогою
судді та підсудка [16, 487-488]. Крім цього, король сам мав право судити в будь-
який час у місці свого перебування [5, 105].

Дещо інакшою була ситуація із законодавчими процесами. Казимир ІІІ
намагався надати цій справі в інтересах єдності польського суспільства характер
універсальності. Характер законодавчої влади короля можна простежити на
прикладі Малопольського і Великопольського статутів. У вступі до
Малопольського статуту йдеться від імені короля про те, що він проголошує ці
устави з дозволу баронів після ради з ними. Не можна погодитись із Б.
Ленгніхом, який зазначав, що "одна річ перед запровадженням порадитись з
іншими, а інша – разом з ними запровадити". Тобто дослідник вважає
запровадження статутів на вічах по суті своїй демагогічною дією з боку
Казимира ІІІ, викликаною потребою легітимізіції цієї кодифікації права [23, 444].

Влада Казимира Великого в законодавстві була все ж таки обмеженою.
Законодавча ініціатива неподільно належала королю, але коли він приступав з
власної волі до законодавчої діяльності, віче могло противитися проектам
постанов, могло не дати своєї згоди на певні норми права.

Власною волею король не міг запровадити загальних прав у цілому краї, а
барони не давали своєї згоди на загальнопольські правові приписи, оскільки
кожна область наполягала на власних і не хотіла їх взаємоузгоджувати.
Відсутність такої згоди не дозволила Казимирові ІІІ провести загальну правову
уніфікацію. Проте великим плюсом для всіх був універсальний характер статутів
стосовно їхнього застосування як обов’язкових для всіх (тобто без станової
різниці).



Отже, королівська влада в законодавстві була неповною ще задовго до
офіційного її обмеження в 1454 р. королем Казимиром ІV (насправді -
самообмеження) [23, 444], що було наслідком періоду роздроблення.

У зв’язку з цим потрібно розібратися, що являла собою Польська корона
часів Казимира ІІІ як держава. О. Бальцер свого часу висловив думку з цього
приводу [9], у розрізі якої згодом виник такий термін, як "paсstwo paсstw". Суть
його полягає ось у чому: деякі території з власними правителями визнають лише
зверхність влади короля. У такому становищі перебували Мазовецька, Куявська,
Ленчицька землі – одні з них визнавали зверхність короля як його васали на
засадах ленних відносин, інші – на інших умовах.

У такий спосіб держава ділилася на дві частини: одна була під
безпосередньою владою Казимира Великого як короля Польщі, друга підлягала
тій владі опосередковано, через підпорядкування королю князів у тих справах,
які були окреслені в документах умов чи договорів або союзів.

Знову ж таки дослідники висунули з цього приводу кілька теорій. С.
Кутшеба [22, 225-235] висловив думку, що Казимир ІІІ був королем тільки у
Великопольщі, князем у Ленчиці й Куявії. Куявія залишилась йому як звичайна
спадщина від батька, а володіння іншими землями мало під собою елекційну
підставу. Зважаючи на це твердження, та частина Польщі, яка безпосередньо
підлягає Казимирові Великому, не є монолітною, як сукупність вона пов'язана
особою загального монарха або на засадах персональної унії. Іншу думку
висловив уже згаданий О. Бальцер: королівський титул Казимира Великого є
універсальний у тому розумінні, що володар на всіх землях виступав і діяв на
засадах королівського титулу: був королем однаково і в Кракові, і в Познані, і у
Вроцлавку чи Плоцьку. Аналізуючи польську державу з різних боків, О. Бальцер
довів монолітність титулу короля Владислава Локєтка і Казимира Великого як
reges Poloniae в загальному значенні, а не лише стосовно Великопольщі [9, 50].
Від самого початку ця концепція королівства була універсальною, але ХІІІ ст.
залишилося багато елементів не дуже сумісних з єдністю суспільства, і в
дійсності вся діяльність Казимира ІІІ і була направлена на те, щоб позбутися
цього спадку.

Повернімося від загальних суджень до історичної реальності. Як суверен
ленних князів Казимир ІІІ мав запевнення в їхній збройній допомозі на випадок
військових конфліктів і зі свого боку був зобов’язаний надати їм збройну
допомогу. Що стосується господарських справ, то вони були цілком самостійні –



влада Казимира Великого як короля не сягала так далеко.
Владислав Локєток зумів підпорядкувати своїй безпосередній владі

Великопольщу, значну частину Куявії, Серадзьку та Ленчицьку землі, врешті
Малопольщу, яка тоді ще так не називалась: територіально їй відповідали
тодішні Краківська та Сандомирська землі.

Поза Королівством Польським лишились Сілезька та Опольська земля;
тамтешні князі від 1289 р. почали зав'язувати ленні стосунки із Чехією, а з 1327 і
1329 рр. відповідно ці землі входили на ленних правах до складу чеської корони
св. Вацлава. Не ввійшли в королівську частину князівство Куявське, а також
Мазовецьке. Їхніми володарями були близькі кревні родичі Владислава Локєтка
(а рівно і Казимира), бо разом походили від Конрада Мазовецького, від його
синів.

1327 р. князь іновроцлавської частини Куявії Пшемисл, племінник Локєтка,
уступив останньому свою територію взамін на князівство Серадзьке, що було
розташоване вглибині польської території. Владислав, князь добжинський (теж
племінник Локєтка, але по іншому його брату) відступив Локєткові своє
князівство за Ленчицьке, теж розміщене в глибині Польського королівства.
Удільні князі, не втрачаючи гідності, посіли землі в центральних районах
королівства, а князівства їх, оточені власне звідусюди землями Польської корони,
утворювали своєрідні анклави. Після смерті своїх законних власників ці землі
мали перейти без особливих ускладнень під зверхність короля [16, 497].

На момент вступу Казимира ІІІ на трон під безпосередньою владою короля
були Великопольща та Краківська і Сандимирська землі; останні були
відокремлені одна від одної двома іншими князівствами – Ленчицьким і
Серадзьким, котрі мали своїх князів.

Казимир ІІІ успішно продовжував політику свого батька. 1337 р. він затвердив
пожиттєве володіння Ленчицьким князівством князю Владиславу, взамін на
Добжинську землю, яка наразі була під хрестоносцями. 1339 р. помер бездітний
князь Пшемисл, і Серадзьке князівство перейшло під безпосередню владу
Казимира ІІІ. У 1343 р., згідно з домовленістю з Орденом, про яку вже
згадувалося вище, Казимир Великий повернув Куявію і Добжинську землю,і ці
території перейшли під його зверхність на основі попередньо набутих прав [16,
498]. Правда, на кілька років Казимир ІІІ віддав Добжинську землю князю
ленчицькому Владиславові, одначе по його смерті (між 1352 і 1357 рр.) обидві ці



території повернулися до короля [13, 98].

Отак, при всьому прагненні Казимира ІІІ запровадити загальне законодавство,
провести кодифікаційну роботу, йому вдалося це здійснити лише на територіях,
безпосередньо йому підлеглих, а саме у Великопольщі і Малополощі. Позиція
феодалів цих земель змусила короля прийняти два законодавства, які дещо
відрізнялися між собою – окремо для кожної з цих областей Польщі. Отже, думка
про те, що саме різниця в економічному розвитку цих земель спричинила окремі
законодавства, потребує перегляду. Економічний чинник виступає тут як не
безпосередня причина, а опосередкована, через діяльність найбільших
можновладців Мало- і Великопольщі, оскільки запроваджував Казимир ІІІ свої
статути не самостійно, а разом з прелатами й баронами, за їхньою порадою і
згідно з їхньою волею [5, 84].

Як вже було зазначено, статути Казимира ІІІ збереглися донині в понад
тридцяти списках у різних редакціях. У результаті праці істориків, що займалися
цими пам’ятками, після аналізу всього цього джерельного матеріалу можна
виділити дві складові частини: Малопольський статут, що складається зі 100 з
лишнім статей, і Великопольський статут, що налічує близько 50 статей. Обидва
ці регіональні статути, які являють собою певну цілісність, збереглись лише в
кількох ізольованих списках, а Малопольський статут навіть у трьох різних
зводах-типах. Найбільша кількість редакції вміщає ці статути як єдине ціле. Така
ситуація – багато різних редакцій і майже відсутність додаткових джерел
описового типу – спричинила бурхливу полеміку в історичних колах щодо
початкової стадії затвердження цього законодавства (оскільки з пізнішою
історією статутів якихось особливих проблем не виникало), що виявилось у
доволі значній кількості опублікованих статей і монографій. Причому досить
часто на основі аналізу одного і того ж самого факту дослідники приходили до
різних висновків. Спробуємо відстежити процес законодавчої діяльності
Казимира Великого без заглиблення в тонкощі наукової полеміки.

На початку правління Казимира ІІІ була створена особлива комісія з вищого
духовенства та вчених-юристів, що й займалася збором матеріалів стосовно
чинного того часу неписаного звичаєвого права. Отже, законодавча ініціатива
належала королю, спеціальна комісія займалася змістом, а процес затвердження
проходив на вічах.

Враховуючи відцентрові тенденції областей держави, Казимир ІІІ здійснював



свої плани поступово й обережно, відкладаючи на пізніший час запровадження
загальнопольського кодексу законів.

Першою спробою був збір воєдино великопольського, переважно, звичаєвого
права, що було зроблено в 1356 чи 1357 рр. Це звичайно був крок уперед, але не
зовсім те, на що сподівався Казимир Великий. Досить швидко після цього було
видано зовсім не схожий малопольський Вісліцький статут, просякнутий ідеями
реформи й уніфікації права [28, 140-175].

У статуті для Великої Польщі, умовно названому Пйотрковським (оскільки
місця прийняття даного статуту не було точно визначено, його так назвали за
місцем збору віча Великопольщі, на якому статут було прийнято), налічувалося
34 статті з передмовою. Вісліцький статут складався з 25 статей з передмовою.
Саме вони претендують на назву законодавства Казимира ІІІ Великого.

У малопольському статуті розрізняють такі частини:

I. – уже згаданий Вісліцький статут, єдину юридичну пам’ятку, видану
королем у Вісліці;

II. – додатковий звід – збірку з 25 статей різного походження, що являє
собою неофіційне (складене радше в королівській канцелярії на основі
справжніх виданих законів) доповнення до Вісліцького статуту;

III. – преюдикати в кількості 26 статей, які мають характер прецендентів,
а за формою нагадують королівські вирішення справ; вони були
спеціально напрацьовані для включення в Малопольський статут, для
роз’яснення його норм на практичних прикладах;

IV. – екстраваганти – окремі постанови, включені в склад повного Мало-
польського статуту.

Отже, Вісліцький статут є лише частиною Малопольського статуту. Цей факт,
що Вісліцький статут є за своєю чинністю Малопольським, а також те, що інші
частини Малопольського статуту приєднувались до Вісліцького і таким чином
виглядали як доповнення і зміни до нього, призвели до ототожнення цих двох
понять.

Власне подібну ситуацію можна спостерігати і що до законодавчих матеріалів,
що мають назву Великопольського статуту. Пйотрковським статутом потрібно
називати лише перші 34 статті, які разом з іншими – доповненнями і так званими
петітами – і становлять Великопольський cтатут. Ці петіти фактично були



законодавчими матеріалами, заготовленими, переважно, у колах найближчих
до короля (вірогідніше– у королівській канцелярії), які ще не набули форми
законів.

Отже, можна спостерігати яскраво виражену тенденцію – прагнення Казимира
ІІІ створити загальнопольський статут [16, 452]. Однак задум цей не був
реалізований унаслідок раптової смерті короля. Людовик Угорський, наступний
польський король, нічого не зробив у цьому плані, і матеріали, напрацьовані за
життя Казимира ІІІ, згодом були просто об’єднанні в один звід.

Спочатку був утворений Малопольський статут, що внаслідок цього отримав
назву своєї складової частини – Вісліцького. Завдяки приєднанню до нього
Великопольського був утворений збірний статут, до якого разом із петітами
ввійшли екстраваганти загальнопольського характеру і постала юридична
пам'ятка, яка в історіографії дістала назву "законодавство Казимира ІІІ
Великого".

Отже, у першій третині ХІV ст. після тривалої боротьби відродилося Польське
королівство. Велика заслуга в цій справі належить представникам династії
П’ястів Владиславові Локєтку та Казимирові ІІІ. Якщо перший насправді зробив
найбільший внесок у її відродження, то другий доклав своїх зусиль щодо
зміцнення Польщі, звертаючи особливу увагу на внутрішній стан суспільства.

Важливим чинником подальшого об’єднання та централізації посталого
Польського королівства повинно було стати загальне право, упровадження якого
свідчить про зародження ідеології централізованого суспільства.

Втілюючи цю ідею в життя, Казимир ІІІ зіштовхнувся з труднощами, які були
наслідком феодального роздроблення, що змусило монарха відмовитися від
встановлення єдиного законодавства для всіх польських земель. Тому в середині
ХІVст. з ініціативи короля на провінційних з’їздах у Великопольщі та
Малопольщі приймаються перші статті Пйотрковського та Вісліцького статутів.
У подальшому статути доповнювалися новими правовими нормами. На межі
ХІV–ХVст. розвиток польської держави дозволив об’єднати статути в єдине
джерело земського права для всього королівства, куди ввійшли майже всі статті
Малопольського та окремі статті Великопольського статутів.

У вигляді загальнопольського зводу, статути Казимира ІІІ, разом із
доповненнями та змінами, стали основою польського законодавства і мали



юридичну силу до кінця існування Речі Посполитої.

Література

1. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права
Польши. – М.- 1980. – 559 с.

2. Греков Б. Русская Правда и ее славянское окружение // Известия АН СССР.
Серия истории и философии. – М.- 1952. – Т. ІХ. – № 2. – С. 37-42.

3. Грушевський М. Історія України-Руси. – К.- 1998. – Т.V. – 687 с.
4. История Польши / Под ред. Королюка В. и др. – М.- 1989. – Т.1. – 706 с.
5. Ливанцев К. История государства и права в феодальной Польши XIII-XIV

вв. – Ленинград, 1958. – 159 с.
6. Люблинская А. Источниковедение истории средних веков. – М.- 1955. – 374

с.
7. Разумовская А. Очерки по истории польских крестьян. От древнейших

времен до XV в. – М.-Л.- 1958. – 366 с.
8. Balzer O. Historia prawa Polskiego. – Lwуw, 1890. – S. 237.
9. Balzer O. O kielku kwestyach spornych z historyi ustroju Polski // Kwartalnik

Historychny. – Lwуw, 1907. – R. XXI. – S. 58.
10. Balzer  O.  Paсstwo polskie w pierwszem siedmdziesicioleciu XIV i XV

w. // Kwartalnik Historychny. – Lwуw, 1907. – R. XXX. – S. 193 - 291.
11. Balzer O. Przyczynki do Historji zrodel prawa polskiego. – Krakow, 1903.

– S. 151.
12. Balzer O. Uwagi o prawie zwyczajowem i ustawniczem w Polsce //

Kwartalnik Historychny. – Lwуw, 1888. – R. II. – S. 179 - 195.
13. Dabrowski J. Korona Krolestwa Polskiego w XIV wieku. Studium z

dziejow rozwoju polskiej monarchii stanowej. – Wroclaw-Krakow, 1956. – S. 147.
14. Dlugosz Jan. Roczniki czyli Kroniki slawnego Krolestwa Polskiego,

Ksiega Dziewiata. – Warszawa, 1975. – S. 415.
15. Grajewski H. Granice czasowe mocy obowiazyjacej norm dawnego prawa

polskiego. – Lodz, 1970. – S. 126.
16. Grodecki R. Polska piastowska. – Warszawa, 1969. – S. 785.
17. Helcel A. Historyczno-krytyczny wywуd tak zwanego wislickiego

prawodawstwa Kazimierza Wielkiego // Starodawne prawa polskiego pomniki. –



Krakow, 1856. – T.1. – S. III-CCLXVII.
18. Hube R. O datach, nadawanych statutow Kazimierza Wielkiego. –

Warszawa, 1877. – S. 21.
19. Hube R. Prawo Polskie w wieku XIV. Ustawodawstwo Kazimierza

Wielkiego. – Warszawa, 1881. – S. 39 - 174.
20. Josienica P. Polska Piastow. – Warszawa, 1989. – S. 404.
21. Klubowna A. Kazimierz Wielki. – Warszawa, 1967. – S. 239.
22. Kutrzeba St. Historia zrodel dawnego prawa polskiego. – Lwуw-

Warszawa-Krakow, 1925. – T.1. – S. 237.
23. Lengnich B. Prawo pospolite krolestwa polskiego. – Krakow, 1836. – S.

544.
24. Olejnik K. Dzialalnosc militarna Polski w czasach Kazimierza Wielkiego.

– Poznan, 1966. – S. 171.
25. Paskiewicz H. Polituka ruska Kazimierza Wielkiego. – Warszawa, 1925. –

S. 98.
26. Ptar M. Sady prawa polskiego. – Wroclaw, 1988. – S. 121.
27. Rafacz J. Zostepcy stron w dawnym procesie polskim. – Krakow, 1923. –

S. 91.
28. Roman St. Geneza statutow Kazimierza Wielkiego. Studium

zrodloznawcze. – Krakow, 1961. – S. 220.
29. Ruski przeklad Polskieh statutow ziemskich z rekopisu moskiewskogo.

Opr. i wyd. S.Roman i A.Vetulani. – Wroclaw-Krakow, 1959. – S. 256.
30. Semkowicz V. Їony Kazimierza Wielkiego // Kwartalnik Historychny. –

Lwуw, 1898. – S.78-121.
31. Statuta Casimiri III Magni Visliciae anno 1347 // Volumina legum. –

Peterburg, 1859. – T.1. – S. 17 - 42.
32. Winiarz A. Polskie prawo dziedziezenia kobiet w wiekach srednich. –

Lwуw, 1897. – S. 74.
33. Winiarz A. Polskie prawo majatkowe maіzenskie w wiekach srednich. –

Krakow, 1898. – S. 139.
34. Winiarz A. Prejudykaty w statutach Kazimierza Wielkiego // Kwartalnik

Historychny. – Lwуw, 1895. – R. IX. – S. 195 - 208.
35. Wojcicki W. Statuta Polski krуla Kazimierza, w Wislicy zlozone. –

Warszawa, 1847. – S. 153.



Статья посвящена анализу политических и правовых условий внедрения
законодательства Казимира Великого – Вислицкого и Пйотрковского статутов,
которые, являясь первой попыткой кодификации права, стали основой польского
законодательства и имели юридическую силу до конца существования Речи
Посполитой.

Ключевые слова: законодательство Казимира III Великого, Вислицкий статут,
Пйотрковский статут.

The article is devoted to the analysis of political and legal terms of introduction of
legislation of Kazimir the Great – Vislickogo and Pyotrkovskogo statutes, which, being
the attempt of legal codification, became the basis of the Polish legislation and had legal
force throughout the existence of Rech Pospolita.

Keywords: legislation of Kazimir III the Great, Vislickiy statute, Pyotrkovskiy
statute.


