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ПЕРЕДМОВА 

Тема європейської інтеграції не є новою для вітчизняного 
наукового простору, проте історія цього процесу потребує 
подальшого ретельного дослідження. Одним із викликів на цьому 
шляху є відсутність в українськомовному обігу значної частини 
відповідних першоджерел, які уможливили б поглиблене вивчення 
цього процесу. Для дослідження історії інтеграційної думки в Європі 
вартими уваги є роботи Данте Аліг’єрі, П’єра Дюбуа, Іржі Подебрада, 
Емеріка Крюсе, герцога де Сюллі, Гійома Постеля, Вільяма Пенна, 
Жан-Жака Руссо, Іммануїла Канта, Анрі Сен-Сімона та цілої плеяди 
інших відомих діячів, чиї ідеї сприяли становленню об’єднавчої 
традиції на континенті.  

Пропонована читачеві публікація представляє собою переклад 
одного з найбільш відомих і поцінованих істориками євроінтеграції 
проектів, а саме проект чеського короля Іржі Подебрада «Трактат про 
встановлення миру у світі християнському».   

Сподіваємось, ця перша спроба перекладу започаткує добру 
традицію запровадження творів подібної тематики до 
українськомовного наукового обігу, що сприятиме зростанню 
інтересу до історії взагалі та історії об’єднавчих процесів у Європі 
зокрема. 
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ПРАВО ЯК ВИЩА СПРАВЕДЛИВІСТЬ:  

«ТРАКТАТ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МИРУ У СВІТІ 

ХРИСТИЯНСЬКОМУ» ІРЖІ ПОДЕБРАДА 

 

Загальновизнані сьогоденною світовою спільнотою цінності 

Європи формувались упродовж багатьох століть, допоки 

викристалізувались у формі сучасного утворення, відомого як 

Європейський союз. Біля витоків євроінтеграційної ідеї стояло 

чимало відомих мислителів. Перші подібні проекти з’явилися ще за 

епохи Античності. Середньовіччя та ранній Новий час дали світу цілу 

плеяду діячів, що пропагували чимало подібних ідей об’єднання, які 

стали реальністю в ХХ–ХХІ ст.  

Одним із найвідоміших і найбільш поцінованих істориками 

євроінтеграції діячів є чеський король Іржі Подебрад (1420–1471). 

Він посів престол 1458 року, але як представнику засудженого 

офіційними керівними колами Європи гуситського руху йому одразу 

ж довелося вирішувати складні питання міжнародних відносин.  

Ще задовго до 1517 року і Лютера Європою почали 

поширюватись ідеї реформи католицької церкви. Страта одного з 

найвідоміших ранніх реформаторів Яна Гуса 1415 року стала 

поштовхом до початку масових рухів у Чехії, відомих як Гуситські 

війни. З середини XIV ст. Прага стала столицею Священної Римської 

імперії, відповідно й імператори постійно висували свої права на 

чеську корону. Прихильники ж чеської автономії прагнули 

затвердити на троні місцевого претендента. Найбільш гідною 

кандидатурою виявився голова чеських реформаторів Іржі (Георг) 

Подебрад. 

Коли 1452 року новий імператор Священної Римської імперії 

Фрідріх ІІІ прибув до Риму для коронації, представники чеських 
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земельних зібрань попросили його оголосити Подебрада королем 

Чехії. Перемовини затягнулися майже на п’ять років. Зрештою 

обрання відбулось, але від самого початку правління новообраному 

монарху довелося лавірувати між реформаторами, що звели його на 

престол, та головою католицької церкви1.  

Геополітична ситуація 60-х років XV ст. визначалася тим 

фактом, що від падіння Константинополя минуло всього лише кілька 

років, відтак ідея боротьби з турками володіла головами чи не всіх 

вищих посадовців Європи. Хрестовий похід проти турок був 

центральною ідеєю понтифікату й нового Папи Пія ІІ (1458–1464), 

відомого на ім’я Еней Сільвіо Пікколоміні 2 . Захоплений ідеєю 

об’єднання Європи як сили здатної протистояти туркам, він одним із 

перших починає активно використовувати поняття «європеєць» і 

пропонує об’єднати європейські держави на засадах католицизму3. 

Однак саме він став одним із найбільш затятих ідейних противників 

Подебрада. Особисто знайомий із новим чеським королем, 

відзиваючись про нього як про «мужа справедливого і 

благородного»4, Папа все-таки вирішив, що Іржі має повернути чеські 

землі до лона католицизму. Відтак він скасував укладені між 

гуситами й католиками 1436 року компактати, які закріплювали мир 

чашників з імператором Сигізмундом і визнавали за гуситами право 

вільного відправлення їхніх обрядів. Папа наполягав, аби Подебрад 

дав обітницю послуху. Чеські реформатори, звісно, були проти цього.  

За таких складних політичних обставин, з метою уникнення 

політичної ізоляції король-гусит пропонує власне бачення об’єднання 

європейських держав і починає активний пошук однодумців задля 

реалізації свого проекту. Його ідеї знайшли втілення в праці, відомій 

                                                           

1  Браницкий А. Европа. История обьединения континента [Електронний ресурс] / 
А. Браницкий. – Режим доступу: https://www.proza.ru/2014/01/13/1661  
2 Гергей Е. История папства / Е. Гергей. – М. : Республика, 1996. – С. 116.   
3 Le Goff: "Europa no es vieja, es antigua: una buena baza para construir el futuro" // El Periodico. – 06.06.2004.  
4  Шимов Я. Король-интегратор [Електронний ресурс] / Я Шимов // Кіевскій телеграфъ : 
общественно-политический еженедельник. – Режим доступу: 
http://www.telegrafua.com/world/12072/print/  
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як «Трактат про встановлення миру у світі християнському». Цей 

текст також існує в латинській версії 1464 року під назвою «Єдність» 

(«Universitas»), він був названий його перекладачем Костянтином 

Гелінеком «Трактатом про Європу»5.  

Структурно документ складається з двох частин – вступної 

(преамбули) та власне проектної пропозиції у вигляді статуту 

організації європейських держав. Автор не обмежував це утворення 

суто європейськими кордонами, і в перспективі воно могло з 

регіонального розростися до універсального (всесвітнього) 

об’єднання.  

Вступ містить перелік причин, які спонукали до створення 

проекту, а також формулювання його мети. У ньому аналізується 

поточний стан справ у християнському світі з особливим наголосом 

на факті, що тільки 16 з нібито 117 християнських держав зберегли 

своє існування до часу створення документа. Жодного пояснення, як 

автор добирав саме такі цифрові показники, не подається. Ця частина 

документа розповідає про причини жахливої ситуації в християнстві, 

головною з яких уважається відсутність єдності. Як наслідок – 

ісламський світ постійно підпорядковує собі все нові й нові території, 

що незадовго до того перебували під владою християн. 

Документ уточнює першочергові обов’язки всіх християнських 

правителів у забезпеченні єдності, миру та спільного захисту проти 

проникнення ісламу в Європу. Текст переповнений інвективами щодо 

турків як представників ісламської експансії. Відсутність 

дипломатичного такту автора в цьому питанні деякі історики згодні 

пробачити всього однією декадою, що минула після падіння 

Константинополя6.  

                                                           

5 Ле Гоф Ж. Рождение Европы / Жак Ле Гоф. – СПб. : Александрия, 2008. – С. 283. 
6 Vaněček V. The charter for the universal piece organization from the year 1462–1464 // The 
Universal Peace Organization of King George of Bohemia a fifteenth Century Plan for World Peace 
1462 / 1464. – Prague : Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences, 1964. – Р. 
17–21. 
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Утім, найважливіші пункти трактату взагалі не торкаються війни 

проти турок. Навпаки, документ підкреслює необхідність створення 

єдиної організації, метою якої є збереження миру. Головні статті 

документа містять спеціальні уточнювальні пропозиції щодо цього.  

Друга частина тракту присвячена висвітленню структурних 

складових універсальної організації, запропонованої королем 

Георгом. Він висуває досить конкретні пропозиції, які в окремих 

випадках опрацьовані з помітними деталями. Чимало питань 

регулювання діяльності союзу залишаються відкритими для їх 

остаточного вирішення провідними органами майбутньої організації.  

Трактат складається з 23 статей, викладених у певному порядку. 

Аналіз змісту дає підстави стверджувати, що наголос акцентується 

передовсім на політичних за своєю природою аспектах, що покликані 

виконувати також і соціальну функцію. Їх прагматичний зміст – 

запропонувати суттєві зміни в тогочасних міждержавних відносинах, 

коли організаційні та адміністративні аспекти перебувають на 

помітно другорядному плані. Так, найпомітніші позиції в тексті 

відведені пропозиціям, мета яких полягала в уникненні самої 

можливості війни в людському суспільстві. Деталям, які покликані 

забезпечити досягнення окресленої мети, відводиться перші вісім 

статей, що складають третину проекту. Ці статті містять ретельний 

опис механізмів зменшення кількості воєн, регулювання 

міждержавних суперечок мирним шляхом та методи покарання 

порушників миру.  

Наступні три статті стосуються організаційних аспектів 

врегулювання політичних конфліктів без застосування сили. Вони 

концентруються на пропозиції організувати міжнародний суд 

(генеральну консисторію) у рамках визначеної універсальної мирної 

організації. Термін «парламент» не вживається в цих трьох статтях, 

проте надалі в тексті він зустрічається стосовно суду. Документ 

також передбачає створення універсального права як втілення вищої 

справедливості.  
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Дві наступні статті (13 та 14) присвячені життєво важливій для 

християнської Європи XV ст. проблемі захисту від експансії ісламу, 

поширюваного турками, а також організаційним і матеріальним 

засобам такого захисту. Текстом трактату передбачено, що 

превентивні заходи проти турок мають бути вжиті тільки за спільним 

рішенням усього зібрання або його більшості, включаючи часові 

елементи, керівництво, військові засоби, напрямок атаки, тощо. 

Проте навіть у цьому випадку війна не визнавалася неминучою. 

Документом спеціально передбачалось, що мир із турками може бути 

досягнуто за спільної угоди мирної організації й за умови 

гарантування безпеки християн, що мешкають поблизу турецьких 

територій. Стаття 15 містить уточнення фінансового та 

адміністративного характеру до двох попередніх.  

З історичної точки зору щодо організаційних форм 

найважливіша частина проекту полягає в останніх восьми статтях. 

Вони пропонують формулу організації людської спільноти та 

формулюють умови для подальшого визначення процедурних статей. 

Цю вагому але нереальну для Європи XV ст. формулу наново 

винайдено та усвідомлено тільки через 500 років, у ХХ ст.  

Стаття 16 пропонує влаштування універсальної мирної 

організації, що складається з делегатів, обраних і направлених з 

винятковими повноваженнями від їх урядів. І це мала бути не 

наднаціональна супердержава, але інтернаціональна організація, 

базована на багатосторонньому договорі, укладеному суверенними та 

рівними державами. Саме 16 стаття стисло, але найбільш промовисто, 

в правознавчому аспекті, презентує природу й структуру цієї нової 

геніально задуманої правової структури7. Стаття не залишає сумнівів, 

що ця універсальна мирна організація (союз) в тому вигляді, як її 

запропонував король Георг та його союзники, мала стати юридичною 

особою з такими основними органами: асамблеєю делегатів 
                                                           

7 Vaněček V. The charter for the universal piece organization from the year 1462–1464 // The 
Universal Peace Organization of King George of Bohemia a fifteenth Century Plan for World Peace 
1462 / 1464. – Prague : Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences 1964. – Р. 19.   
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(конгрегацією), радою правителів (консиліум), міжнародним судом 

(із зазначенням його юрисдикції), а також адміністративним 

апаратом, який не деталізується, але який на сьогодні був би 

неодмінно названий секретаріатом. Стаття 16 чітко згадує синдика 

(який сьогодні був би названий генеральним секретарем), 

фіскального прокуратора (який займався б фінансовим регулюванням 

організації), скарбника й архіваріуса, а також інших посадовців 

(офіціалів). Подібно іншим аналогічним інституціям окреслена 

універсальна організація миру мала б  мати власний герб та печатку.  

Решта статей (17–23) деталізує структуру універсальної 

організації, особливо стосовно її «спільної волі» (процедури 

голосування) та забезпечення її фінансування (внески для спільних 

видатків). На фоні все ще суто середньовічних феноменів 

(християнської республіки, інститутів папства та імператорської 

влади, феодальної ієрархії монархічних титулів, націй у сенсі 

регіональних угрупувань за інтересами та ін.) уже помітні обриси 

політичних інституцій принципово нового характеру для 

міжнародного співіснування. Вони включають такі складові: 

запропонування організації (союзу) як такого, усіх його базових 

органів (конгрегації, консиліуму, консисторії), принцип рівноправ’я 

держав під міжнародним законом, принцип мирного врегулювання 

міжнародних конфліктів, засудження воєн, визнання агресорів поза 

законом, принцип колективної безпеки тощо8. Чи не найважливішим 

досягненням творчого задуму авторів проекту стала пропозиція 

вироблення норм всезагального універсального права, верховенство 

якого мало стати беззаперечним і обов’язковим для визнання всіма 

членами організації.   

Варта уваги й форма подачі проекту, яка в правовому аспекті 

нагадує не так традиційний трактат, як багатосторонній міжнародний 

договір, у якому сторони не протиставляються одна одній, а 
                                                           

8 Vaněček V. The charter for the universal piece organization from the year 1462–1464 // The 
Universal Peace Organization of King George of Bohemia a fifteenth Century Plan for World Peace 
1462 / 1464. – Prague : Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences 1964. – Р. 20. 
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об’єднуються заради досягнення спільних цілей9. Щоправда до ХХ ст. 

така організація вважалась утопічною. Багато структурних елементів 

запропонованого механізму регулювання, хоча й прописаних досить 

детально, значно випереджали свою епоху пізнього середньовіччя, 

що характеризувалася складністю відносин між правителями різних 

рангів і категорій. Проект будувався навколо реалій та проблем 

XV ст., маючи на меті передовсім зменшити кількість війн та інших 

міжнародних конфліктів у їхніх тогочасних формах. У цьому сенсі 

складна ситуація, що мала місце в середньовічній Європі, особливо 

виразно прописана у статтях 6, 7 та 8, які стосуються покарання 

порушників миру. Людству XV ст. показано можливості мирного 

світовлаштування без воєн, у якому здавалося б нездоланний 

антагонізм між християнством та ісламом пропонувалося замінити 

певною формою мирного співіснування. Це ясно засвідчується 

підсумковою частиною статті 13, яка пропонує можливість миру між 

християнством і турками.   

Втім, чеський король був переконаний у реалістичності свого 

задуму і чимало зробив для втілення його у життя. Як далекоглядний 

політик він уклав союзницький договір з польським королем 

Казиміром IV, 1462 року надав військову допомогу імператору 

Священної Римської імперії Фрідріху ІІІ, отримавши натомість не 

тільки прихильність кесаря, підтвердження звання курфюрста та 

привілеїв Чеського королівства, титули князів мюнстерберзьких для 

своїх синів, але найголовніше – заступництво Фрідріха ІІІ перед 

Папою Римським.  

Інтеграційний задум короля оформлено у вигляді проекту. 

Особами, безпосередньо причетними до його створення, вважають 

іноземних радників богемського короля – німця Григорія з Геймбурга 

та Антоніо Маріні з Гренобля (де Граціанополі)10. Антоніо Маріні 

                                                           

9 Ржевська В.С. Основні риси проекту колективної безпеки І.Подебрада // Актуальні 
проблеми міжнародних відносин. Випуск 95 (Частина І), 2011. – С. 116.  
10 Дворнік Ф. Слов’яни в Європейській історії та цивілізації / Френсіс Дворнік / Пер. з англ. – 
К. : Дух і літера, 2000. – С. 256.   
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прислужився королеві в дипломатичних місіях до Риму, Франції, 

Польщі та Угорщини. Як зазначає американський історик чеського 

походження Френсіс Дворнік, на пропозицію короля саме Маріні й 

написав політико-економічний трактат, із якого збереглась тільки 

«найменш цікава» частина11.  

Збереглось два описи відряджених до Франції посольств. Один 

із них – щоденник молодшого члена посольства 1464 року 

Ярослава12, а другий – складений Шашеком опис посольства 1465–

1467 років на чолі з великим південночеським феодалом-католиком 

Левом із Рожміталя до Франції, Іспанії та Португалії13, а також до 

Бельгії, Англії, Венеції та Німеччини. 

У 1462–1464 роках дипломата Альбрехта Костку та самого 

Маріні було відряджено для таємної місії й упродовж двох років вони 

відвідали Венеціанську республіку, Францію, Польське та Угорське 

королівства, Бургундське герцогство, Бранденбурзьке маркграфство 

та Саксонське курфюрство 14 . Латиномовний текст проекту 

пропонувався як міжнародний договір. У Франції, Польщі та окремих 

німецьких державах до проекту поставилися прихильно.  

Щоденник аташе Ярослава було знайдено в одному з архівів у 

Богемії. Він містить досить детальний опис подорожі до короля 

Франції послів на чолі з поміркованим утраквістом Лордом 

Альбрехтом Косткою із Поступіце та католиком шевальє Антоніо 

Маріні з Гренобля. Д-р Паласкі зробив ретельну копію й підготував 

щоденник до видання, проте його рукопис повернуто з викресленими 

частинами тексту, із зауваженням, що вони містять зневагу до 

Римської церкви. Тому 1827 року документ опубліковано з 

                                                           

11 Diary of an Embassy from King George of Bohemia to King Louis XI of France in the Year of 
Grace 1464. From a contemporary manuscript, literally translated from the original Slavonic by 
A.H. Wratislaw, M.A. – London : Covent Garden, 1971. – 96 p.  
12 Там само.  
13 Дворнік Ф. Слов’яни в Європейській історії та цивілізації / Френсіс Дворнік / Пер. з англ. – 
К. : Дух і літера, 2000. – С. 256.   
14 Датий А. Йиржи из Подебрад: Принуждение Европы к миру // Чехия. Панорама. – 2014. – № 3 
(50). – С. 38.    
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помітними пропусками, а його оригінал зник із архівів і подальша 

його доля невідома.  

При врученні мандатів Альбрехт Костка представляв Богемію, а 

Лорд Антоніо – Угорщину та Польщу. Лорд Костка зокрема зазначив, 

що король Богемії «благає та просить короля Франції, як 

Найхристияннішого з королів, щоб він влаштував парламент і зібрання 

християнських королів і принців зустрітись особисто або через їх 

вповноважених осіб, зібратись в одному місті і в один і той самий час, 

як призначить король Франції. Що Богемський король хоче цього «на 

славу Господню та прославляння Християнської віри, і святої римської 

католицької церкви і священної Християнської імперії»15.  

Ці перемовини виявилися доволі складними. До прибуття 

короля обидвох, Лорда Альбрехта та Лорда Антоні, запрошено до 

Лорда Канцлера, де відбулася «надзвичайна» розмова. Як зазначає 

аташе Ярослав, «нікого більше не допустили до кімнати, крім цих 

двох», але вони з іще одним членом посольства Рупрехтом 

підслухали під одним із вікон, як ті кричали один на одного й мали 

«екстраординарний диспут». Зі щоденника очевидно, що особливо 

гостру дискусію викликав «парламент» або «зібрання» королів та 

принців 16 . Посланцям дорікали, що король Богемії не має права 

ініціювати нічого подібного, особливо без згоди Папи та 

християнського імператора, що такі перемовини належить вести Папі 

з імператором, а королю Богемії не слід втручатись у таку справу. Так 

само і з огляду на дружні відносини між королем Богемії та Франції 

не можна не поставити до відома Папу. «Багато інших 

звинувачувальних і неприємних речей» ще виголошено патріархом, 

канцлером і одним магістром, про яких «я не міг написати або 

запам’ятати»17.  

                                                           

15 Diary of an Embassy from King George of Bohemia to King Louis XI of France in the Year of 
Grace 1464. From a contemporary manuscript, literally translated from the original Slavonic by 
A.H. Wratislaw, M.A. – London : Covent Garden, 1971. – Р. 35. 
16 Там само. – С. 41. 
17 Там само. – С. 41-42. 
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Незважаючи на складність переговорного процесу, 18 липня 

1464 року в м. Дьєпп все ж підписано двосторонній договір «про 

дружбу» між посланцями французького короля Людовіка ХІ та 

посланцями Іржі з Подебрад18.  

26 листопада 1465 року наполегливий король знову відрядив 

Європою делегацію, яку цього разу очолив його шурин Лев із 

Рожмиталя. Деталі експедиції описав Вацлав Шашек із Біржкова. 

Чеське посольство відвідало монарші двори Німеччини, Фландрії, 

Англії, Франції, Іспанії й Португалії. Метою подорожі був пошук 

нових можливостей підтримки потенційного союзу європейських 

державців, опосередковано спрямованого проти папської курії та 

позбавлення упередженого ставлення до Чехії, яку в той час у Європі 

сприймали як «гніздо диких гуситських орд». Попри очевидний 

провал ідеї всесвітньої мирної організації король сподівався запобігти 

політичній та економічній ізоляції свого королівства, яке папська 

курія позиціонувала як «чеську виразку на тілі християнства» 19 . 

Знаковим був і змішаний склад місії, як національний (чехи та німці), 

так і конфесійний (утраквісти й католики), що мало справити 

позитивний вплив на міжнародний імідж Чехії. Однак і ця делегація 

не досягла вагомих результатів.  

Папа Римський Павло ІІ наклав на Іржі анафему, формально 

позбавивши його майна й трону, й оголосив хрестовий похід проти 

чехів-єретиків. На чолі походу став колишній зять Подебрада, 

амбіційний угорський король Матіаш Корвін. За таких складних 

обставин король-інтегратор змушений укласти угоду про передачу 

чеської корони польським Ягеллонам.   

Отже, попри заявлену схвальність з боку окремих європейських 

монарших осіб, проект Подебрада так і не імплементовано в практику 

міжнародних відносин. Провокативною як для своєї епохи рисою 

                                                           

18 Празднование 550-летия мирной миссии короля Йиржи из Подебрад // Чехия. Панорама. – 
2014. – № 3 (50) – С. 42–43. 
19 Датий А. Йиржи из Подебрад: Принуждение Европы к миру // Чехия. Панорама. – 2014. - 
№ 3 (50). – С. 38.    
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проекту була відсутність у ньому провідної ролі для Папи та 

імператора. За визначенням Ж. Ле Гофа, цей король, що жив у 

середньовіччі, «запропонував найкращий проект Європейського 

союзу, який з такими зусиллями будувався шість століть потому, і 

найбільш виразне пояснення мети його існування – створення Європи 

миру» 20 . Побудований на принципах християнської етики та 

римського права тривалий універсальний мир мав гарантуватись 

авторитетом добровільного союзу або ліги вільних, взаємно 

незалежних і формально рівних держав, безвідносно до їх 

внутрішньої структури, форм урядування тощо. Тобто на заміну 

старим феодальним формам (і насамперед універсальним імперіям як 

політичному ідеалу європейського Середньовіччя) проект короля 

Георга запропонував раніше невідому політичну практику, яка 

базувалася на багатосторонньому міжнародному договорі, 

обговорювалася на дипломатичному рівні й принципово відрізнялася 

від середньовічних мирних угод.    

 
  

                                                           

20 Ле Гоф Ж. Рождение Европы / Жак Ле Гоф. – СПб. : Александрия, 2008. – С. 241.  
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ТРАКТАТ  

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МИРУ У СВІТІ ХРИСТИЯНСЬКОМУ 

 

В ім`я Господа Нашого Ісуса Христа. Ми А, В, С, оголошуємо 

всім і кожному особисто, на вічну пам'ять: коли ми перечитуємо 

твори давніх літописців, ми дізнаємося, що колись процвітало 

християнство й було обдаровано людьми й земними благами; 

царство його так вдаль і вшир простиралося, що було в лоні його сто 

сімнадцять найбагатших королівств, а було настільки залюднене, 

що на довгі часи підкорило собі велику кількість язичників і володіло 

гробом Господнім; не було тоді в цілому світі народу, який би 

зважився турбувати владу християн. Утім, усі ми знаємо, наскільки 

зараз християнство розрізнено, роздроблено, розбито й позбавлено 

колишньої величі й блиску. Та й у самому християнстві не так давно 

настали такі зміни, що якщо хто-небудь із попередніх королів, князів 

або вельмож повстав би зараз із мертвих і відвідав би християнські 

країни, не впізнав би й землі своєї. Підступний Магомет, коли майже 

весь світ був сильний святістю віри християнської, скаламутив 

спочатку малий народ арабів; коли ж його першим спробам не дано 

відсічі, він згодом схилив на свій бік таку кількість загиблих людей, 

що підкорив своїй владі величезні території Африки й Азії, і підбив їх 

на мерзотну зраду. Потім препогані турки, які зовсім нещодавно 

підкорили спочатку славну грецьку імперію, а потім численні 

славетні християнські країни й королівства, вигнали незліченну 

кількість душ із земель християнських, усе беруть як здобич, 

пребагато монастирів і великі храми зруйнували й прирекли на 

загибель, і незліченну кількість інших злодіянь вчинили. 

О, золота земле! О, християнство, окрасо землі, як згинула 

твоя слава, як втратило ти свою блискучу велич? Де колишнє горіння 

людей твоїх? Де шана, яку тобі віддавали всі народи, де королівська 

величність, де слава? Яка користь була з тих численних перемог, 

якщо судилося, щоб невдовзі тебе тягли в тріумфальній ході? Яка 

користь з того, що вистояло ти перед силами язичницьких вождів, 

коли тепер не можеш відбити напад сусідів? О мінливості долі! Як 
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швидко змінюються імперії, як швидко змінюються королівства, як 

швидко падає влада! Воістину нелегко пізнати причини таких змін і 

розорень; тому що приховані наміри Господні. Поля так само 

родючі, як колись, так само плодючі стада, урожайні виноградники, 

прибуткові золоті й срібні копальні; люди розумні, пристойні, мужні, 

у багатьох справах майстерні, науки процвітають, як ніколи. Чому 

ж так занепало християнство, що із вищеназваних ста сімнадцяти 

королівств у лоні християнства залишилося лише шістнадцять? 

Вірогідно за численні гріхи хоче покарати нас Господь, що 

відбувалося не раз, як читаємо ми в Старому Завіті. Тому ми 

вважаємо, що треба ретельно обдумати, як виправити те, що 

помилкове, і як умилостивити богоугодними справами Господа Бога 

милосердного, розгніваного гріхами нашими. Бо знаємо ми, що Бог 

справедливий і милосердний до тих, чиї пригришіння він на цьому 

світі карає, що він сам уважає людей синами своїми, а кого любить, 

того виправляє й карає, і через багато негараздів проводить на шлях 

чеснот; тому звертаючи свої сподівання до Господа, за справу якого 

ми стоїмо, ми вважаємо, що не можемо зробити нічого більш 

бажаного Богові у своїй благочесті, нічого більш пристойного нашій 

честі й нічого більш достославного для хвали нашої, як потрудитися 

над тим, щоб між християнами запанував справжній, справедливий і 

тривалий мир, єдність і любов, і щоб віру Христову захистити від 

найлютіших турок. Для того королівства й князівства нам довірено, 

щоб з усією щирістю й старанністю мир славився, становище 

християнства зміцнювалося, війни проти бусурман щасливо велися 

до кінця, і кордони християнства охоронялись і розширювались; а про 

дії ці всі люди, усі народи, усі королі й князі мають і повинні стояти з 

думкою радісною й охочішою. Бо якщо ми називаємо себе 

християнами, ми маємо піклуватися про те, щоб християнська віра 

охоронялась; а коли ми не хочемо бути проти Христа, ми повинні за 

його віру боротись і при ньому стояти. Адже Дух Святий 

відвертається  від тих, хто не бореться разом з ним, хто не 

протистоїть (ворогу), хто не стане стіною перед домом Ізраїлю. І 

ніхто не відступиться від служби Богу, ні заради милої батьківщини, 
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ні заради величних палаців, ні заради надмірного багатства. Адже 

треба служити тому, хто заради нас не побоявся прийняти смерть 

на хресті, хто кожному вірянину дасть у нагороду батьківщину на 

небесах, батьківщину істинну, чертоги неозорі, багатство 

незрівнянне й життя вічне. І тому, хоч і жалюгідна нині доля греків, 

і хоч погром Константинополя та інших земель голосно оплакувати 

слід, нам, коли прагнемо слави, залишається лише радіти, що нам 

дається можливість зберегти честь називатися захисниками й 

оборонцями імені християн. А тому, бажаючи, щоб такі війни, 

розбої, заворушення, пожежі й вбивства, якими – на жаль! – 

охоплено саме християнство вже майже з усіх сторін, які 

спустошують поля, розорюють міста, терзають землю й 

незліченними бідами гублять королівства й князівства, припинились і 

були повністю викорінені й у похвальній єдності, щоб запанувала 

взаємна любов і взаємне братерство, ми вирішили на основі наших 

справжніх знань, після попереднього зрілого розмірковування, 

закликаючи милість Духа Святого й спитавши поради і згоди наших 

прелатів, князів, вельмож, дворян і докторів Божого й людського 

права, створити такий союз єднання, миру, братерства й згоди, 

який в ім`я благочестя й збереження віри стояв би непорушно і який 

для нас, наших нащадків і майбутніх наших наступників на вічні часи 

зберігався б у формі, як далі належить. 

 

[1] По-перше, честю віри католицької та словом королівським і 
князівським заявляємо й обіцяємо, що з цієї години й дня будемо 
надалі взаємно доводити й зберігати чисте, справжнє та щире 
братство, що ні при будь-яких незгодах, скаргах або суперечках не 
будемо один проти одного вдаватися до зброї й нікому не дозволимо 
вдаватися до неї під нашим ім`ям, але будемо підтримувати 
відповідно до змісту й духу нижченаведених пунктів один одного 
проти кожної людини, що живе, яка проти нас або проти будь-кого з 
нас намагалася б вчинити ворожість, не маючи на те правомочного 
едикту. 
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[2] По-друге, ніхто з нас не надасть допомоги, й не дасть 
поради, і не вступить у змову проти іншого, і що ні ми самі, ні через 
іншого або інших не будемо чинити підступи, або на життя його 
замахуватися, або вступати у змову з тими, хто безправно підступи 
готувати хотіли б, але будемо в міру наших можливостей піклуватися 
про збереження його здоров`я, життя й честі. 

 
[3] По-третє, обіцяємо і у вищесказаному порядку ухвалюємо, 

що якщо хтось із підданих будь-кого з нас один або разом з іншими 
здійснить або здійснять будь-яке спустошення, розбій, грабіжництво 
або інше злодіяння в королівствах, князівствах або землях іншого з 
нас, то цим названий мир і єдність не порушується й не скасовується, 
але що такі злодії будуть змушені відшкодувати збитки, якщо не з 
власної волі, то через суд на вимогу того, в районі юрисдикції якого 
вони мешкають, або на території якого вони будуть викриті як 
злочинці: з їхнього майна буде відшкодовано ними нанесені збитки, а 
їх буде відповідно до характеру злочину та інших обставин належно 
покарано; тих же злочинців, які суду не підкоряться, їхні правителі за 
місцем мешкання або за місцем здійснення злочину зобов’язані й 
повинні переслідувати і знищувати, не очікуючи поки почне інший. 
Якщо ж хтось із нас, на чиїй території злочинець мешкає, або на 
території кого злочин скоєно і злочинця затримано, не виконає 
вищенаведені [принципи] і знехтує [ними], то, оскільки його й 
злочинця згідно з правом потрібно однаково покарати, той, кому 
нанесено образу або збитки, може такого з нас перед 
нижченаведеним парламентом або консисторією переслідувати по 
суду і скаргу на нього подати. 

 
[4] По-четверте, ухвалюємо, що якщо хто або деякі, поза цим 

договором,  любові й братства наших гідні, не зазнавши від нас 
образи й не будучи спровокованими, проти будь-кого з нас війну 
розпочали або розпочати її задумали (чого побоюватися не треба, 
якщо наша дружба й любов будуть непорушними), то наше 
нижченаведене зібрання вишле тоді від імені всіх учасників 
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договору цього і наш спільний рахунок, навіть якщо друг, який 
зазнав нападу, і не просить своїх гідних послів для вирішення 
суперечки й відновлення миру в місце зручне для сторін, щоб вони 
там, у присутності сторін, що сперечаються, або їхніх послів, яких 
забезпечено повноваженнями, з усією старанністю й вірністю 
намагалися схилити сторони, які сперечаються до згоди й миру 
шляхом дружнім, якщо це можливо, або вмовити їх обрати арбітрів, 
або домагатися права у відповідного судді, парламенту або 
консисторії, у порядку нижчевказаному. Якщо ж через того або з 
вини того, хто почав війну, не відновлено мир і єдність одним із 
вищенаведених способів, то тоді ми всі одностайним і єдиним 
рішенням допоможемо товаришу нашому, який зазнав нападу, і 
захищається, в обороні із десятини наших королівств і їхніх доходів, 
прибутків і надходжень підданих наших, які вони в середньому 
впродовж трьох днів витрачають рік у рік на потреби свого дому й 
домогосподарства, в такому розмірі й на такий термін, як вирішить і 
схвалить це зібрання наше або його більшість як відповідне й 
належне для того, щоб наш товариш, який зазнав нападу, досяг 
миру. 

 
[5] А для того, щоб припиняти військові розбрати, коли один 

задум про них заподіює страждання тим, кого вони настигають, і для 
зміцнення миру й серед тих вірних Христу, які не беруть участі в 
нашому договорі, ми ухвалюємо й наказуємо, щоб у випадку 
виникнення розбрату й війн між тими християнськими князями й 
магнатами, які до нашого братства не входять, наше нижченаведене 
зібрання від нашого імені й на наші спільні кошти вислало послів, 
щоб вони по можливості дружньо або в правовому полі, як указано 
вище, ухвалили між сторонами, які сперечаються, згоду; якщо ж 
обидві сторони або одна з них не хотіли б або не хотіла б досягти 
згоди в суперечці, і розбрат і війну припинити, то тоді того, хто війну 
почав, або від війни відмовитися не хоче, буде підкорено всіма 
способами й формами, у наступній статті зазначеними. 
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[6] Далі ухвалюємо, що ті, хто відважиться будь-яким способом 
порушити наш теперішній мир, не сміють і не можуть прийматися, 
найматися на службу, користуватися захистом і підтримкою або під 
будь-яким вишуканим способом отримувати благодіяння або дари в 
жодному з наших королівств, князівств, володінь, територій і 
областей, замків, міст, сіл або фортець; незважаючи на жодні 
охоронні грамоти, їх буде ув’язнено, затримано й покарано як 
порушників спільного миру, відповідно до характеру злочину або 
провини, кожен як того заслуговує. 

 
[7] Крім того, ухвалюємо й відтепер зобов’язуємо наших слуг і 

підданих, усіх і кожного особливо, щоб вони ніколи – спільно або 
окремо – не брали під свою охорону й захист будь-яку людину і їй у 
жодному разі не надавали й не видавали загальної або особистої 
охоронної грамоти, не застерігши особисто й підкреслено, що 
охоронна грамота або гарантія не будуть того, кому вони видані, 
захищати й охороняти від заходів за нашим теперішнім миром, щоб у 
випадку, якщо його буде звинувачено, підозрювано в порушенні миру 
або залучено до відповідальності за порушення миру, можна було з 
ним безперешкодно чинити по справедливості, як указано вище. 

 
[8] Хто ж навмисне вступить у змову з порушником цього миру 

і йому під будь-яким вишуканим приводом або радитиме, або 
допомагатиме, або подасть благодіяння, або прийме чи його самого 
буде охороняти чи захищати, або надати йому охоронну грамоту 
проти нашого справжнього єднання наважиться, того хай спіткає така 
ж кара, як і злодія. 

 
[9] Оскільки турбота про мир немислима без справедливості, 

справедливість без неї, адже зі справедливості мир народжується й 
зберігається, й оскільки ми й піддані наші не можемо без 
справедливості в мирі існувати, ми пов`язуємо справедливість зі 
справою миру; але оскільки закон, який написано про судочинство, у 
подальшому зазнав багатьох змін, і справа дійшла до того, що він 
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поступово втратив значимість зовсім, а практика тлумаченням 
обрамила його в зовсім іншу форму, ми вважаємо судові правила 
абсолютно переплутаними й визнаємо, що відповідно зі звичаями, 
традиціями і умовами нового часу і наших різних країн, королівств і 
князівств потрібно ввести нові, з лона природи почерпнуті правила, з 
новими злодіяннями боротися новими засобами, якими доброчесні 
люди нагороджувались би, а злочинці молотом покарань невпинно 
знищувались. А щоб окремі справи вчасно розглядались, вирішили 
перед усім заснувати одну спільну консисторію, яка від імені всіх 
нас і всього нашого зібрання засідала б у місці, у якому зібрання 
якраз перебуває, і з неї, як із джерела, витікали б струмки 
справедливості врізнобіч. А суд цей буде засновано відповідно до 
того, як наше нижченаведене зібрання або його більшість ухвалить і 
вирішить щодо кількості осіб і їх кваліфікації і щодо правил 
судочинства. 

 
[10] А щоб у цьому суді суперечки закінчувались, а не 

тягнулися нескінченно, ухвалюємо, щоб за характером суперечки 
суддя сам і його засідателі для сторін, що сперечаються, судочинство 
вели і правду знаходили просто і зрозуміло без формальностей 
судової тяганини, відмовившись від відмовок і зайвих зволікань. 

 
[11] Далі ухвалюємо, щоб у випадках, коли між нами королями 

й князями та іншими учасниками нашого договору знову виникнуть 
будь-які суперечки та розбрати, один перед одним зобов’язаний і 
повинен у суді нашому щодо права відповідати та з ним суперечку 
вести й дотримуватися при цьому постанови, рішення й 
розпорядження, які представники наші або їх більшість у зібранні, як 
вказано вище, винесуть або ухвалять. 

 
[12] Далі ухвалюємо, що нашому зібранню належить мати 

повну й необмежену свободу відповідними грамотами, спільно 
виданими та ухваленими, будь-якого християнського короля, князя 
або магната, які поки ще не входять до цього єднання, до 
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справжнього миру нашого, єднання любові й братства, приймати й 
від імені нашого так, неначе ми самі це робили, зобов’язуватися, а 
також зобов’язання взаємної дружби приймати, з тим тільки 
доповненням, що негайно, як тільки таке прийняття відбудеться, саме 
зібрання нас усіх про те повідомить, щоб ми до прийнятого до нас 
могли з братерською любов`ю звертатися, як належить. 

 
[13] Оскільки це єднання, згода й любов складено й ухвалено 

передусім на славу й честь величі Божої, святої церкви римської й 
віри католицької й для того, щоб якнайшвидше тим вірним Христу, 
що пригнічені князем турок, найлютішим ворогом імені християн, 
допомогу надати, ми вищеназвані королі й князі обіцяємо й 
присягаємо Господу нашому Ісусу Христу, його преславній матері 
Діві Марії й святій церкві римській, що будемо охороняти й захищати 
віру християнську й усіх пригноблених віруючих від мерзотного 
князя турок взаємно об’єднаними силами й засобами, які буде 
відповідно  встановлено й оголошено, для придбання й забезпечення 
яких внесемо й віддамо, коли в цьому потреба буде, усі десятини, які 
сплачуються церквам, як і церковним і духовним особам у наших 
королівствах, князівствах і володіннях разом з названими 
надходженнями, прибутками та доходами нашими й наших підданих, 
які, як вище вказано, в окремі роки за три дні витрачаються, і не 
припинимо переслідувати ворога, якщо це буде визнано корисним 
союзом нашим, доти, поки його не буде вигнано з території християн 
або поки за спільним рішенням не буде ухвалено укласти мир лише за 
умови, що безпеку сусідніх християн буде гарантовано. 

    
[14] Крім того, потрібно заздалегідь уміло й ретельно того 

уникати, що зрештою може в нещастя втягнути, ухвалюємо ми, що 
спільним рішенням усього нашого зібрання або більшості його 
вирішується коли придатно буде напасти на ворога або якими 
сухопутними і морськими силами повинна вестись війна і під 
керівництвом яких полководців, які машини або військові засоби 
використовуватимуться, у якому місті збиратимуться всі сухопутні 
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війська, які надалі в похід проти турок відправлятимуться. Далі, в 
якому порядку можна було б придбати за відповідними цінами 
провіант і розквартирування в містах, селах та інших зручних місцях. 
Далі, як було б запроваджено єдину монету, щоб воїни в поході, на 
постої та при поверненні не мали труднощів. Далі, хай буде спільним 
рішенням ухвалено в залежності від того, як буде визнано й 
закріплено, що в майбутньому допоможе більше вірі християнській і 
більше безпеці віруючих, кому й що треба передати в тому випадку, 
коли що-небудь вдасться вирвати з рук або з-під влади ворога, так, 
щоб ворог недбальством або нездатністю утримувачів знову 
підбадьорений, не заподіяв віруючому нових негараздів, гірших за 
попередні. 

 
[15] Крім того, ухвалюємо, щоб кожен із нас, щойно буде 

прийнято рішення, негайно приступив до вищеназваного збору 
грошей у своєму королівстві, князівстві й володіннях, у порядку або 
формі, які буде визначено самим зібранням або більшістю його для 
того, щоб богоугодна справа ця негайно здійснювалась і вірним у 
Христі надано допомогу. 

 
[16] Далі. Щоб належно було виконано те, що вище й нижче 

написане, усе разом і особливо, ми зобов’язуємося й обіцяємо у 
вищеназваному порядку, щоб кожен із нас до найближчої наступної 
неділі «Ремінісцере» року тисяча п’ятсот шістдесят четвертого від 
народження Господа мав у місті Базелі в Німеччині своїх послів, 
чоловіків гідних і вельми поважних, забезпечених найширшими 
повноваженнями й своєю печаткою, які там усі постійно засідали б 
упродовж безпосередньо наступних п’яти років і від нашого імені й 
від імені інших членів або ж тих, які мають бути прийняті в союз, 
створили, утворили й склали корпорацію, єднання або належну 
колегію. А із закінченням цього п’ятирічного зібрання базельського 
нехай те ж зібрання протягом безпосередньо наступного п’ятиріччя 
перебуває в місті Н. у Франції, а протягом третього п’ятиріччя – у 
місті Н. в Італії відбуватиметься й влаштовуватиметься, за тих же 
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умов і обставин, як вище ухвалено й встановлено про Базель, щоб 
потім завжди після закінчення п’яти років зібрання змінювало своє 
місцезнаходження доти, поки саме зібрання або його більшість 
ухвалить і вирішить інакше. Зібрання нехай матиме одну власну й 
особливу раду, голова якої хай буде Н. як батько й голова, а ми, інші 
королі та князі будемо його членами. Хай буде вказана колегія мати 
над нами всіма й підданими нашими, як і над тими, хто добровільно 
підкориться, юрисдикцію суперечну й несуперечну разом з чистими 
та змішаними повноваженнями в залежності від того, як вирішить і 
ухвалить це зібрання або його більшість. Зрештою, нехай зібрання 
має свій герб, печатку й спільну скарбницю й суспільний архів, 
синдика, фіскала, чиновників і всі інші права,  дозволені й справжній 
корпорації властиві й належні. 

 
[17] А щоб за кожною країною зберігалися непорушні права її, 

ухвалюємо, щоб на чолі вищих установ зібрання в кожній нації, де 
зібрання перебуває, призначалися ті, хто в нації цій народився, хто 
знає й розуміє її звичаї й традиції. 

  
[18] Нарешті, щоб нашому зібранню вистачало коштів на 

витрати й видатки, необхідні й корисні для збереження миру, 
відправлення правосуддя, відрядження послів і представників у різні 
сторони та з різних причин, обіцяємо й зобов’язуємося, що кожен із 
нас без подальшого зволікання пошле й передасть у суспільний архів 
збирачам і раді згаданого зібрання десяту частину всіх грошей, які 
буде зібрано ним або від його імені з десятків, триденних доходів або 
прибутків, як було вказано вище, у термін, який саме зібрання або 
його більшість встановить. А якщо хто того не вчинить, то синдик 
або фіскальний прокурор цього зібрання може й має негайно ж на 
нього скаргу до парламенту або суду подати і через суд стягнути 
гроші з проторами 21  й відсотками, як і нас інших, пов’язаних 
присягою вірі складеною, перестерігати й нагадувати нам, щоб ми ці 
                                                           

21 Протори – витрати, шкода, збитки.  
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гроші, відшкодування проторів і відсотки від нього й підданих 
стягували військовою силою, щоб їх, як вище сказано, було 
витрачено на спільні потреби зібрання. 

  
[19] Надалі оголошуємо й ухвалюємо, щоб у цьому зібранні 

мали й складали один голос ми, король Франції, разом з іншими 
королями й князями Галлії, потім другий – ми, королі й князі 
Німецької імперії, і третій ми, дож венеціанський з князями й 
міськими общинами Італії. А якщо б до цього нашого єднання, 
дружби й братерства приєднається король Кастилії або інші королі й 
князі нації гішпанської, то й вони самі, подібно нам, матимуть у 
зібранні, корпорації та колегії один голос. Якщо ж між 
представниками королів і князів однієї й тієї ж нації з якої-небудь 
справи виникнуть і будуть висловлені суперечливі погляди, то 
ухвалюється, щоб надалі мало силу – неначе від самої нації 
одностайним договором вирішено й вказано – те, що було визнано й 
ухвалено більшістю. Якщо ж буде рівність голосів, то перевагу 
повинні мати ті представники, які в порівнянні з іншими 
відзначаються заслугами й гідністю своїх панів, яких представляють. 
А коли рівні вони і в заслугах і в гідності, то нехай буде надано вибір 
решті націй, у цьому договорі об’єднаних, до якої зі сторін вони 
приєднаються.  

  
[20] А щоб усунути будь-які сумніви, ухвалюється, що в тому 

випадку, коли хто-небудь з наших королів або князів відправить на 
назване зібрання декількох представників, усі вони будуть мати лише 
один голос, а саме голос того, хто їх відрядив, у його національній 
курії названого зібрання. 

 
[21] Надалі – оскільки Писання говорить, що для того, хто 

допоможе вірі Христовій або її розмножить, або збереже, 
приготовлено місце на небесах, де блаженство вічне, варто 
сподіватися, що до справи настільки святої, настільки богоугодної й 
настільки необхідної й усі інші християни добровільно руку 
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докладуть, адже того, хто зараз відмовиться надати допомогу проти 
турок, буде оголошено справжнім захисником безбожжя й ворогом 
хреста Христова. А тому ухвалюємо, що ми всі одностайно через 
посередництво наших гідних послів, усіма нам доступними 
стараннями й турботами, і засобами, і формами, ухваленими 
названим зібранням, забезпечимо у вищого пастиря, щоб Його 
Святість звернув увагу на те, що вищеназваний збір десятини 
потрібний для забезпечення миру християн, для захисту вірних 
Христу й для боротьби проти ворогів хреста; і щоб він, як батько й 
пастир віруючих, у невичерпній доброті своїй дозволив і наказав під 
загрозою суворого покарання, у своїх загальних й автентичних 
урочистих грамотах виконавцям, які йому буде названо, і для цієї 
мети найдосконалішою формою призначено й відіслано, названу 
десятину стягати, приймати й виплачувати в порядку й у 
відповідності до умов, які від нашого імені йому буде 
запропоновано; щоб він швидко припинив усі війни та суперечки 
між духовними князями, які не є учасниками цього договору, а 
насамперед ті, які як-небудь могли бути перешкодою щодо 
закінчення війн проти турків і збереження названого миру, або ж 
щоб він до кожної країни відправив кого-небудь з легатів, чоловіка 
життя добропорядного, чесного й досвідченого,  який порядки, мову 
й звичаї цієї країни знає й розуміє, щоб він належним старанням та 
дбайливістю сприяв, щоб сторони, які сперечаються, дружньо 
домовились. Якщо ж вони так учинити не захотіли б, то нехай він 
завдяки дорученню, що йому надано, суперечкам, що тривають, 
покладе кінець і винесе рішення як суддя. І нехай Його Святість 
скличе інших князів і міста Італії й під божественними санкціями та 
жорстокими покараннями проголосить і зажадає, щоб вони, як 
найближчі в порівнянні з іншими націями сусіди турків, приступили 
до створення морського флоту разом із іншими християнами 
сприяли їм, вносили посильну лепту на славу й честь Божу, і на 
захист вірян, щоб справа захисту віри досягнула схвалення, на яке 
заслуговує, і бажаної мети.  
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[22] Крім того, щоб мир і цей договір непорушними 
залишились, ми вирішили й обіцяємо, що в тому випадку, коли кого-
небудь з нас буде відкликано до Царства Небесного, не буде нікому з 
його нащадків або наступників дозволено прийняти королівство, 
князівство або володіння, і його не буде допущено, перш ніж він не 
дасть обіцянки своєю відкритою печаткою, забезпеченою грамотою, і 
як спільну поруку нашому зібранню будь-кому з нас переданою, що 
він сам буде всього разом і особливо вище й нижче описаного 
дотримуватися з вірністю непохитною. 

 
[23] А якщо наше назване зібрання або його більшість 

розпорядиться, вирішить або укладе ще будь-що інше, окрім 
вищеназваного, що будь-яким шляхом буде служити миру й сприяти 
миру й справедливості, як і захисту вірних християн, то всього цього 
в цілому й окремо ми будемо дотримуватися й по-справжньому 
зберігати, як здійснювати і те, чого вимагають і до чого зобов’язують 
зв’язки істинного й щирого братерства і що викладено в нашій цій 
грамоті в статтях і у їх змісті в усіх пунктах, клаузулах, абзацах, 
фразах і главах. Як свідоцтво й затвердження цього кожен король і 
князь доклав до цієї грамоти свою володарську печатку. Надано й 
обговорено і т. д.         

Переклад за: Treaty on the Establishment of Peace throughout 
Christendom. Edit. Kejř J., Transl. Dvořák I. In VANĚČEK V., The Universal 
Peace Organization of King George of Bohemia a fifteenth Century Plan for World 
Peace 1462 / 1464. Prague: Publishing House of the Czechoslovak Academy of 
Sciences 1964. – Р. 81–90.   
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