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Даследуецца ўплыў рэфармацыйнага руху на нормы Статута ВКЛ 1588 г. 
Падкрэсліваецца, што кожны з асноўных напрамкаў рэфармацыйнага руху аказаў 
свой уплыў на Статут ВКЛ 1588 г.. Спасылаючыся на артыкулы Статута ВКЛ 1588 г. 
і працы лідараў Рэфармацыі (М. Лютара, Ж. Кальвіна), разглядаецца ў чым гэты 
ўплыў праявіўся. 
 

ВЛИЯНИЕ  РЕФОРМАЦИОННОГО  ДВИЖЕНИЯ 
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Исследуется влияние реформационного движения на нормы Статута ВКЛ 1588 г. 
Автор подчеркивает, что каждое из основных направлений реформационного 
движения оказало свое влияние на Статут ВКЛ 1588 г. Ссылаясь на статьи Статута 
ВКЛ 1588 г. и труды лидеров Реформации (М. Лютера, Ж. Кальвина) 
рассматривается в чем это влияние проявилось. 
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ON  NORMS  OF  THE  STATUTE  OF  THE  GRAND  DUCHY 

OF  LITHUANIA  1588 
 

D. S. Zhuk 
The Belarusian State University, Minsk, the Republic of Belarus 

 
The author examines the influence of the reformation movement on the norms of the Stat-
ute of the GDL 1588. The author emphasizes that each of the main directions of the 
reformation movement had an impact on the Statute of the GDL 1588. It is examined how 
this influence manifested itself. Reference is made to the articles of the Statute of the GDL 
1588 and the writings of the leaders of the Reformation (M. Luther, J. Calvin). 
 
 

Статут ВКЛ 1588 г. стаў сапраўдным прыкладам высокай якасці 
інтэлектуальнага ўзроўню развіцця права беларусскага феадальнага 
грамадства на многія гады наперад. Дадзены звод законаў быў распрацаваны ў 
адпаведнасці з сучаснымі для таго перыяду гістарычнага развіцця беларускай 
дзяржаўнасці выклікамі. У яго нормах знайшлі сваё адлюстраванне працэссы 
(рухі, тэндэнцыі), якія ўплывалі на сацыяльна-палітычнае і прававое жыццё 
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тагачаснага грамадства і дзяржавы. Адным з такіх працэссаў і стаў 
рэфармацыйны рух, ідэі якога аказалі актыўны ўплыў на палітыка-прававыя 
палажэнні Статута ВКЛ 1588 г. 

Менавіта вывучэнне з’яў, якія паўплывалі на змест нормаў Статута 1588 г., 
гэта магчымасць даследаваць больш грунтоўна гісторыка-прававую спадчыну 
і палітыка-прававыя традыцыі беларускага народа. Адной з такіх з’яў 
з’яўляўся рэфармацыйны рух, які ў ВКЛ насіў неаднародны характар. 
Асноўнымі яго напрамкамі з’яўляліся лютэранства, кальвінізм, 
антытрынітарызм і сацыніянства. Кожны з гэтых напрамкаў па-рознаму 
ўплываў на Статут ВКЛ 1588 г. 

У лютэранскім веравучэнні гэты ўплыў адбываўся, як праз уласна 
палітыка-прававыя рэфармацыйныя ідэі лютэранства, так і праз яго некаторыя 
рэлігійныя рэфармацыйныя ідэі, у тым ліку трансфармаваныя ў палітыка-
прававыя ідэі. 

Так, напрыклад, лютэранскім веравучэннем абвяшчаўся прынцып 
рэлігійнай свабоды і свабоды сумлення. Гэта часткова знайшло свой водгук у 
акце Варшаўскай канфедэрацыі 1573 г. [1, s. 426], палажэнні якой з часам 
перайшлі ў 3 артыкул трэцяга раздзелу Статута ВКЛ 1588 г. [2, с. 112–114]. 
Акрамя гэтага выказваемая ў лютэранстве ідэя абавязковага выканання 
царкоўных запаветаў [3, с. 29] трансфармавалася ў ідэю абавязковага 
выканання норм юрыдычнага закону. Апошняя была сугучнай з 11 артыкулам 
першага раздзелу Статута ВКЛ 1588 г., дзе ўстанаўлівалася, што судовае або 
заканадаўча зацверджанае рашэнне, з’яўляецца абавязковым для ўсіх 
грамадзян дзяржавы (Статут ВКЛ 1588. Р. І, арт. 11) [2, с. 88]. 

Галоўным ідэолагам лютэранства ўздымалася праблема недасканаласці 
законаў і прызнавалася неабходнасць яе пераадолення [4, с. 156]. Статут ВКЛ 
1588 г. прадбачыў дзеянні суддзі на выпадак адсутнасці нормы, якая б 
рэгулявала грамадскія адносіны. Тым самым, яго заканадаўца таксама 
прызнаваў магчымую наяўнасць недасканаласці ў законах дзяржавы (Статут 
ВКЛ 1588. Р. IV, арт. 54) [2, с. 183]. Нельга тут не ўзгадаць і пра ідэю 
рэлігійнай свабоды, трансфармаваную ў ідэю прававой свабоды, якая была 
замацавана ў «Звароце Льва Сапегі да ўсіх саслоўяў Вялікага княства 
Літоўскага» [5, с. 47]. 

У лютэранскім веравучэнні змяшчаліся палітыка-прававыя 
рэфармацыйныя ідэі (прынцып рэлігійнай свабоды, свабоды сумлення, 
палажэнне аб недасканаласці законаў і прызнання неабходнасці яе 
пераадолення і інш.), некаторыя рэлігійныя рэфармацыйныя ідэі (ідэя 
рэлігійнай свабоды і інш.), у тым ліку трансфармаваныя ў палітыка-прававыя 
ідэі (ідэя абавязковага выканання царкоўных запаветаў трансфармаваная ў 
ідэю абавязковага выканання норм юрыдычнага закону, ідэя рэлігійнай 
свабоды трансфармаваная ў ідэю прававой свабоды і інш.), якія супадалі і 
пераклікаліся з палажэннямі і нормамі Статута ВКЛ 1588 г. 

Рэфармацыйныя ідэі кальвінізму пераклікаліся з палажэннямі Статута ВКЛ 
1588 г. Гэта былі як палітыка-прававыя рэфармацыйныя ідэі, так і некаторыя 
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рэлігійныя рэфармацыйныя ідэі, у тым ліку і тыя з іх, якія былі 
трансфармаваны ў палітыка-прававыя ідэі. 

У разуменні Ж. Кальвіна, мэтай усіх законаў свету павінна быць 
справядлівасць: «все законы мира, к чему бы они ни относились, должны 
иметь целью одну и ту же справедливость» [6, с. 482] або «справедливость 
должна быть единственной целью, правилом и венцом всякого закона» [6, с. 
482]. Катэгорыя справядлівасці з’яўлялася асноўным арыентырам пры 
распрацоўцы Статута ВКЛ 1588 г. У яго нормах робіцца акцэнт на 
справядлівасці як аснове закона і дзяржавы. Напрыклад, сам вялікі князь 
аб’яўляецца вартавым справядлівасці (Статут ВКЛ 1588. Р. І, арт. 8) [0, с. 84], 
яе павінны прытрымлівацца і пры адпраўленні правасуддзя (Статут ВКЛ 1588. 
Р. ІІІ, арт. 46) [2, с. 136].  

Кальвінізм у асобе яго роданачальніка прызнаваў неабходнасць існавання 
інстытуту дзяржавы, пры гэтым падкрэсліваючы яе Богаўстаноўленасць і 
называючы ўрадавых асоб прадстаўнікамі Бога на зямлі. Лічылася, што 
ўсялакая ўлада мае Боскую прыроду [6, с. 469]. У сваю чаргу, у першым 
раздзеле Статута ВКЛ 1588 г. замацоўвалася канстытуцыйная аснова 
дзяржаўнасці, дзе таксама ўказвалася на Богаўстаноўленасць улады вялікага 
князя. Так, вялікі князь як кіраўнік дзяржавы выступаў «…сторожом справед-
ливости от пана бога постановленым…» (Статут ВКЛ 1588. Р. І, арт. 8) [2, с. 
84]. Аб Богаўстаноўленасці ўлады сведчылі і прысягі суддзяў (і іншых 
служачых) земскіх і падкаморскіх судоў ВКЛ, якія пачыналіся словамі: «при-
сегаю Пану Богу во Троицы единому» (Статут ВКЛ 1588. Р. IV, арт. 1) [2, с. 
139–140], (Статут ВКЛ 1588. Р. IХ, арт. 1) [2, с. 251], (Статут ВКЛ 1588. Р. IV, 
арт. 8) [2, с. 146], (Статут ВКЛ 1588. Р. I, арт. 30) [2, с. 99]. 

Для кальвінісцкага веравучэння, у якасці выключэння з правілаў, якому 
надавалася прыярытэтнае значэнне, дапушчальна было права народа на 
супраціўленне ганебнай і наогул тыранічнай уладзе. Ж. Кальвін прапаноўваў 
рабіць гэта не па волі народнай, а з дапамогай спецыяльных органаў – 
(магістратаў), якія надзяляліся б для гэтай мэты паўнамоцтвамі па ахове 
свабоды народа ад тыраніі манархаў [6, с. 495]. У ВКЛ дадзенае права мела 
сваю больш шырокую трактоўку, што адлюстроўвалася ў яго розным 
успрыманні прадстаўнікамі шляхецкага і сялянскага саслоўяў. Шляхта бачыла 
ў гэтым праве магчымасць супраціўлення тыраніі вялікага князя, а – сяляне 
магчымасць змагацца са сваёй феадальнай залежнасцю. Механізмам 
рэалізацыі было іх звяртанне ў суд (аддалена тут прагледжваецца паралель з 
прапанаванымі Ж. Кальвінам спецыяльнымі ўстановамі – магістратамі), які 
вялікі князь «ку розширенью большое вольности и осягненъю прудшое 
справедливости рачил… за спольною на то всих станов згодою и 
призволеньем» (Статут ВКЛ 1588. Р. ІV, арт. 1) [2, с. 138]. 

На нашу думку, аб’яўленае кальвінізмам права народа на супраціўленне 
тыранічнай уладзе, прывяло (ініцыявала) да ўвядзення заканадаўцам у Статут 
ВКЛ 1588 г. такіх прававых ідэй, як роўнасць усіх перад законам, свабода 
веравызнання, катэгорыі прававой свабоды і інш., дзякуючы якім 
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верагоднасць устанаўлення ганебных, тыранічных рэжымаў у краіне значна 
змяншалася (Статут ВКЛ 1588. Р. ІV, арт. 1; Статут ВКЛ 1588. Р. ІІІ, арт. 3) [0, 
с. 47]. Кальвінісцкае веравучэнне выношвала ў сабе рэфармацыйныя ідэі 
наконт палітычнага і прававога ўладкавання жыцця ў дзяржаве і грамадстве, 
якія былі падобнымі з палажэннямі і нормамі Статута 1588 г. У лік такіх ідэй 
уваходзілі палітыка-прававыя рэфармацыйныя ідэі (права народа на 
супраціўленне тыранічнай уладзе, прыярытэт закону ў справе грамадскага 
ўладкавання дзяржавы, ідэя справядлівасці, як мэты ўсіх законаў свету) і 
некаторыя рэлігійныя рэфармацыйныя ідэі кальвінізму (Богаўстаноўленасць 
любой улады), у тым ліку трансфармаваныя ў палітыка-прававыя ідэі 
(рэспубліканскія формы царкоўнага ўладкавання, якія далі пачатак тэорыі 
падзелу ўлад на заканадаўчую, выканаўчую і судовую). 

У меншай ступені чым кальвінізм і лютэранства на нормы Статута ВКЛ 
1588 г. паўплывалі палажэнні антытрынітарызму. У многім гэта было 
абумоўлена радыкальным характарам яго ідэй. Уплыў антытрынітарызму на 
нормы Статута ВКЛ 1588 г. здзяйсняўся, у першую чаргу, дзякуючы актыўнай 
творчай дзейнасці яго прадстаўнікоў (С. Буднага, Л. Крышкоўскага, 
М. Чаховіца, Паўла з Візны, Якуба з Калінаўкі, Пятра з Ганёндза і інш.), якія 
выказвалі палітыка-прававыя рэфармацыйныя ідэі (права народа на 
супраціўленне тыранічнай уладзе, ідэя рэлігійнай верацярпімасці і свабоды 
веравызнання, ідэя ўсеагульнай справядлівасці і інш.), або некаторыя 
рэлігійныя рэфармацыйныя ідэі (богаўстаноўленнасці улады), у тым ліку 
трансфармаваныя ў палітыка-прававыя ідэі (ідэя роўнасці ўсіх людзей перад 
Богам трансфармавалася ў ідэю роўнасці ўсіх людзей перад законам, ідэя 
пераўтварэння свету павінна здзяйсняцца не толькі адным Богам, але і з 
дапамогай верных яму людзей, выбраных для выратавання трансфармавалася 
ў права ўдзела народа ў дзяржаўных справах), і, з’яўляючыся выразнікамі 
інтарэсаў прыгнечаных слаёў насельніцтва, адлюстроўвалі іх запыты і 
прадстаўлялі сабой тую сілу, з якой правячыя вярхі Княства не маглі не 
лічыцца і да якой не маглі не прыслухоўвацца. Такі ўплыў знаходзіў сваё 
адлюстраванне ў нормах Статута ВКЛ 1588 г. Разам з тым радыкальныя для 
беларускага феадальнага грамадства XVI ст. ідэі антытрынітарыяў неслі 
пагрозу перш за ўсё для сацыяльна-палітычнага становішча феадалаў, 
склаўшайся на той час палітычнай і прававой сістэмы дзяржавы, а таксама для 
існавання самой дзяржавы. У большай ступені гэта тычылася ўтапічных ідэй 
антытрынітарыяў (адмаўлення прыватнай уласнасці (Пётр з Генёндза, Якуб з 
Калінаўкі, Л. Крышкоўскі), забароны карыстацца законамі (Пётр з Генёндза), 
звяртацца да судзебнай улады (М. Чаховіц), скасавання дзяржаўных 
інстытутаў (М. Чаховіц, Г. Павел, Пётр з Генёндза, Л. Крышкоўскі), 
ліквідацыі прыгонніцтва (Пётр з Генёндза, Павел з Візны, Якуб з Калінаўкі, 
М. Чаховіц, Л. Крышкоўскі)). Таму, на наш погляд, улічваючы гэта ў Статут 
ВКЛ 1588 г., былі ўключаны артыкулы са змешчанымі ў іх тэкстамі прысяг, 
якія пачыналіся словамі «присегаю Пану Богу во Троицы единому». З такіх 
слоў сваю прысягу павінны былі пачынаць пры заступленні на пасаду суддзя, 
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падсудак, пісар земскага суда (Статут ВКЛ 1588. Р. IV, арт. 1) [2, с. 139–140], 
суддзя падкаморскага суда (Статут ВКЛ 1588. Р. IХ, арт. 1) [2, с. 251], возныя  
(Статут ВКЛ 1588. Р. IV, арт. 8) [2, с. 146], і нават шляхцічы ці іх прыказчыкі 
пры перавозе тавараў з маёнткаў (Статут ВКЛ 1588. Р. I, арт. 30) [2, с. 99]. 

Гэта сведчыла аб непрыняцці заканадаўцам асноўнага догмату, на якім 
будавалася вучэнне антытрынітарыяў 

Уплыў сацыніянства на нормы Статута ВКЛ 1588 г. быў малаверагодным, 
таму што на землях Рэчы Паспалітай, у склад якой уваходзілі землі ВКЛ, яно 
пачало распаўсюджвацца толькі ў 80 – х гг. XVI ст., а ў самастойнае вучэнне 
здатнае аказваць уплыў на гэты Статут яно аформілася толькі бліжэй  
к 90-м гг. XVI ст., у час актыўнага развіцця контррэфармацыйнага руху. 

Такім чынам, Статут ВКЛ 1588 г. стаў адлюстраваннем дзяржаўнай 
годнасці і грамадскай сталасці ВКЛ у той ступені, у якой гэта было магчыма 
для тагачаснай феадальнай рэчаіснасці. Сваю ролю адыграў уплыў 
рэфармацыйнага руху на нормы Статута ВКЛ 1588 г., які адбываўся, у 
першую чаргу, праз палітыка-прававыя рэфармацыйныя ідэі і некаторыя 
рэлігійныя рэфармацыйныя ідэі асноўных напрамкаў рэфармацыйнага руху 
ВКЛ, у тым ліку трансфармаваныя ў палітыка-прававыя ідэі якія знаходзілі 
сваё адлюстраванне ў нормах гэтага Статуту. Дадзеныя ідэі аб’ядноўваў 
прынесены на хвалях рэфармацыйнага руху прымат індывідуалістычнага 
мыслення чалавека, які спачатку захапіў свядомасць заходнееўрапейскага 
грамадства, а потым распаўсюдзіўся і трапіў адтуль у ВКЛ. Гэты прымат стаў 
неабходным імпульсам для пераходу еўрапейскага грамадства ад тэалагічнага 
да юрыдычнага светапогляду. 
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