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 Спрэчкі аб зацвярджэнні соймам Рэчы Паспалітай Статута Вялікага Княства 

Літоускага 1588 года зводзяцца да двух супрацьлеглых меркаванняў: частка 

навукоўцаў лічаць, што Статут зацвердзіў толькі кароль, некаторыя навукоўцы 

сцвярджаюць, што Статут быў разгледжаны і прыняты соймам, а затым ужо 

канфірмаваны каралём. Гэтыя супрацьлеглыя меркаванні, на наш погляд, 

выкліканы розным тлумачэннем першакрыніцы – тэксту прывілея караля 

Жыгімонта, якім ён зацвердзіў Статут. У тэксце прывілея мы чытаем, што 

Жыгімонт вельмі “вдячни» за выбары яго “на корону польскую и на Великое 

князьство Литовское” «намовившисе в том с панами радами нашими и за всими 

станы обоего народу на сойме вальном, коронацыи нашое будучими» той Статут 

зацвердзіў “ку уживанью на вси потомные часы” 1 . Праблема ў тым, як 

тлумачыць ключавое слова “намовившисе”. Яго можна тлумачыць, што Жыгімонт 

меў кансультацыі ці абмяркоўваў Статут з панамі рады і прадстаўнікамі станаў 

(саслоўяў) народаў – Літвы і Польшчы. Але можна гэтае ключавое слова 

“намовившисе” разумець у сэнсе атрымаць згоду паноў рады і прадстаўнікоў 

станаў на сойме, гэта значыць Статут абмярковаўся і быў зацверджаны на 

каранацыйным сойме 1588 года, як гэта сцвярджае прафесар В.Ф. Шалькевіч 2 . 

 Выкажым і сваю ўласную пазіцыю па спрэчнай праблеме. На наш погляд 

патрэбна ўлічваць і практыку зацвярджэння і ўвядзенне ў дзеянне папярэдніх 

Статутаў. Праект Статута 1566 года абмяркоўваўся на соймах Вялікага княства 

Літоўскага пачынаючы з 1561 года, канчаткова быў зацверджаны на Бельскім 

сойме 1564 года і ўведзены ў дзеянне толькі “року Божъего нароженья тысяча пять 

сотъ шестьдесятъ шостого, месяца Марта, первого дня” 3 . Падобная працэдура, 

згодна якой быў прыняты Статут 1566 года, не прагледжваецца з прывілея аб 

зацвярджэнні Статута 1588 года.  

 Аналіз тэксту Статута 1588 года паказвае, што ён прызнаваў толькі дзве 

нормы Люблінскай уніі – агульны з Польшчай сойм і агульнага гасудара, ва ўсім 

астатнім Вялікае княства захавала сваю дзяржаўную самастойнасць. Чаму, у такім 

разе, кароль зацвердзіў Статут, які быў “противен” нормам Люблінскай уніі? 

Польскі гісторык, акадэмік Уладзіслаў Грабеньскі адзначае, што ў Рэчы 

Паспалітай склалася практыка, калі яе “некаторыя часткі мелі асобныя законы”, у 

тым ліку ў “Літве меў абавязковую сілу Статут 1588 года” 4 . З другога боку, 

патрэбна ўлічваць асобу дваццацігадовага прэтэндэнта на каралеўскі трон 

шведскага прынца Жыгімонта. Можна меркаваць, што пры зацвярджэнні Статута 

ён шмат у чым кіраваўся пачуццямі сваёй маладосці і імкненнем перамагчы на 

выбарах, атрымаць пасаду караля Рэчы Паспалітай.  

 Нашы продкі, у дадзеным выпадку, правільна ацанілі гістарычную 

сітуацыю, яны з вялікай выгадай для сябе выкарысталі выбары караля і асобу 

прэтэндэнта на каралеўскі трон для зацвярджэння і увядзення ў дзеянне Статута 
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1588 года, які фактычна меў у Княстве статус канстытуцыйнага закона.  
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