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ПАЛ1ТЫКА-ПРАВАВЫЯ 1ДЭ1 У БЕЛАРУС 
У ПЕРШАЙ ЧВЭРЦ1 Х1Х ст. 

А. У. Шылшская 
Беларуск дзяржауны утверётэт 

У вышку трох падзелау Рэчы Паспалггай (1772, 1793, 1795 гг.) 
Беларусь стращла, па словах М. В. Доунар-Запольскага, «свае су-
вярэнныя правы - правы незалежнага гаспадарства». I таму галоу-
ным пытаннем нацыянальнай палiтыка-прававой думш гэтага часу 
стала адраджэнне сваёй дзяржаунасщ, пошук шляхоу да нацыя-
нальнай незалежнасщ. Гэта пытанне з асаблiвай вастрынёй паустала 
у першыя гады праулення расiйскага iмператара Аляксандра I, яш 
быу вымушаны лiчыцца з палiтычнымi прыхiльнасцямi беларускай 
шляхты, бо ён прадбачыу непазбежнасць сутыкнення з Напалеонам 
Банапартам. Шэрагам дзеянняу Аляксандр I паспрабавау прыцяг-
нуць яе ммпатып на свой бок. У гэтых мэтах у 1803 г. на базе 
Галоунай Вшенскай школы iм быу створаны Вшенсш унiверсiтэт, 
а у 1812 г. у Полацку была адчынена яшчэ адна вышэйшая наву-
чальная установа на тэрыторыi Беларусi. 

Напачатку X I X ст. з'яуляюцца розныя праекты адраджэння 
палггычнай самастойнасцi Вялiкага Княства Лггоускага, але асаб-
лiвую актуальнасць гэта пытанне набыло напярэдаднi вайны 
1812 г., пасля стварэння Банапартам Герцагства Варшаускага. Ся-
род мыслiцеляу гэтага часу, яшя актыуна займалiся гэтай справай, 
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неабходна узгадаць Мiхаiла Клеафаса Агiнскага i Адама Чартарый-
скага. Менавiта гэтыя знакамiтыя дзяржауныя дзеячы распрацоу-
валi асабiстыя праекты адраджэння дзяржаунасцi. У 1811 г. 
М. К. Агшсш падау Аляксандру I праект утварэння на беларусшх 
землях Вялiкага Княства Лггоускага са сталiцай у В1льш. Яно павiнна 
было Уваходзiць у склад Расшскай iмперыi на правах аутаноми. Ад-
нак iмператар адхШу праект Мiхаiла Агiнскага на падставе таго, 
што «зараз няма часу займацца ^ ^ r a i справамi i неабходна 
клапацщца аб арганiзацыi абароны дзяржавы ад французау». 

Працягвау справу М. К. Агшскага знакамiты палiтычны дзеяч, 
куратар Вшенскай вучэбнай акругi Адам Чартарыйскь У канцы 
XVIII ст. князь А. Чартарыйск сустракауся з яшчэ тады Вялiкiм 
Князем Аляксандрам з мэтай выказаць свае думш адносна загiнуУшай 
Польшчы. Князь спадзявауся, што будучы iмператар усё ж т а к 
адновiць Польшчу у яе былых межах. Але Аляксандр I не жадау 
аднавщь Рэч Паспалггую у межах 1772 г. як самастойную дзяржаву. 
Ён збiрауся далучыць да утворанага Каралеуства Польскага Лггву, 
Беларусь i правабярэжную Укра1ну, аднак у складзе сваёй iмперыi. 

Пасля Венскага кангрэса (1814-1815 гг.) беларускае грамадст-
ва было ужо пазбаулена магчымасщ легальна абмяркоуваць пы-
танне адраджэння сваёй дзяржаунасщ. Таму грамадска-палггычная 
думка пераключылася на аналiз праблем маралу выхавання, аду-
кацыi, фшасофи, гiсторыi. Гэтай праблематыкай пачалi займацца 
студэнты Вiленскага унiверсiтэта, якiя уваходзШ у склад тайных 
таварыствау. Першым з такiх таварыствау у Беларуи былi фiлама-
ты. Фiламаты у сваёй дзейнасцi актыуна уздымалi пытанне аб са-
мастойнай прыродзе сваёй дзяржавы i аб неабходнасцi яе адра-
джэння незалежна ад Польшчы i РасН. Фiламаты лiчылi, што там, 
дзе дрэннае прауленне, не можа быць добрых грамадзян, а найлеп-
шае прауленне там, дзе дабрабыт народа залежыць не ад волi адна-
го, а ад намаганняу усiх грамадскiх сiл. Яны выказвал^я за неаб-
ходнасць прыняцця Канстытуцыi i прадстаунiчага праулення. 

Прававыя iдэi гэтага часу развiвалiся у накiрунку тэорыi i кан-
цэпцып натуральнага права. Гэта тэорыя з'яулялася фiласофскай 
плынню, якая тлумачыла i вызначала становiшча чалавека у сус-
веце i грамадстве. У развщщ iдэi натуральнага права у Беларум у 
першай чвэрцi X I X ст. значная роля належала вучэнню фiзiякра-
тау. Фiзiякратычныя iдэi у Беларуи карысталiся вялiкай папуляр-
насцю. Першымi прадстаунiкамi фiзiякратызму у ВКЛ быги не-
каторыя магнаты i прадстаушш заможнай шляхты, якiя засвоiлi 
прагрэиуныя iдэi еурапейскай навукi i рацыяналктычнай фiласофii. 
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Прыхiльнiкамi тэорып натуральнага права у Беларум напачат-
ку X I X ст. быги I. Храптовiч i I. Страйноускь Найбольш поуна пра-
вавыя погляды I. Храптовiча прадстаулены у кшзе «Натуральнае 
права». Пры аналiзе грамадскага жыцця мыслiцель адзначау 
наяунасць у iм «натуральнага парадку», якi устанаулiвае правы i 
абавязкi членау грамадства. Для таго каб падтрымаць парадак у 
супольным жыццi, памiж людзьмi заключаецца дагавор. НаблЬ 
жанасць закона да натуральнага права, на думку I. Храптовiча, 
вызначае ступень яго справядлiвасцi. Грамадства разглядаецца iм, 
як i iншымi фiзiякратамi, у якасщ натуральнага аргашзма, што 
складае частку прыроды. Чалавек становiцца карысным для гра-
мадства i самога сябе, калi ён праз свабоду, бяспеку, права уласнасщ 
знаходзiцца у заканамернай сувязi з прыродай. Гэта канцэпцыя 
дазваляе сцвярджаць, што у цэнтры поглядау I. Храптовiча - ча-
лавек, яго здольнасщ, iнтарэсы, правы i абавязкi. 

Палiтыка-прававыя погляды I. Страйноускага выкладзены у 
яго асноуным творы «Навука аб натуральным i палiтычным праве, 
палiтычнай эканомii i праве народау». Натуральнае права, на дум-
ку Страйноускага, з'яуляецца сукупнасцю законау, яшя вынiкаюць 
з натуральнага парадку. Яно застаецца абсалютным, вечным i ня-
зменным. Мыслiцель меркавау, што людзi могуць пазнаваць нату-
ральным законы i у адпаведнасщ з iмi распрацоуваць грамадзянскiя 
законы. I. Страйноуск лiчыу, што з натуральных правоу i абавязкау 
асобнага чалавека вышкаюць натуральныя правы i абавязкi людзей 
у грамадстве. Сярод iх ён называу правы асаб^тай свабоды, абаро-
ны, узаемнай дапамоп, прыватнай уласнасцi, якiя з'яуляюцца 
вечнымi i нязменнымi. У пытаннi паходжання дзяржавы I. Страй-
ноУскi прытрымлiвауся тэорыi грамадскага дагавору. Ён лiчыу, 
што першапачаткова людзi захоУвалi палажэнш натуральнага пра-
ва i ж ы ^ у згодзе. З ускладненнем адносш памiж людзьмi i з'яулен-
нем уласнасщ зншае патрэбнасць у дзяржаве для падтрымання 
унутранай i знешняй бяспекь I. СтрайноУскi крытыкавау магнац-
кую алiгархiю Рэчы Паспалiтай, лiчыу, што яна не адпавядае па-
трабаванням натуральнага права. Яго палггычным iдэалам была 
канстытуцыйная манархiя. 

Ташм чынам, палiтычныя i прававыя погляды асветншау пер-
шай чвэрцi X I X ст. былi накiраваны на адраджэнне былой 
дзяржаунасщ, сваёй самастойнасщ, а таксама на выхаванне сва-
боднага i адукаванага чалавека. 
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