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В. В .К а л я д а

Адным з першых вядомых заканадаўчых актаў BKJ1, які закранаў 
пытанні арганізацыі войска, быў Прывілей Ягайлы 1387 г. [4, с. 39—4 11, дзе 
гаварылася аб вызваленні рыцарства ад усіх павіннасцей, за выключэннем 
вайсковай, а таксама пабудовы новых замкаў альбо рамонту старых. Нормы 
Прывілею прадугледжвалі дзве формы арганізацыі войска. Першая -
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ваенны паход, у якім прымалі ўдзел усе рыцары сваім коштам. Другой 
формай, якая супрацьпастаўлялася ваеннаму паходу, была «Пагоня» -  
праследаванне варожых войскаў, якія ўцякалі з тэрыторыі ВКЛ. У «Пагоні» 
павінны былі прымаць удзел не толькі ўсе рыцары, але і кожны мужчына 
любога стану, абы толькі ён быў здольны трымаць зброю. Фактычна гэты 
закон не ўносіў нічога новага, а толькі замацоўваў у пісьмовай форме 
нормы звычаёвага права.

Звычай «Пагоні» сягае сваімі каранямі да старажытнай гісторыі 
славян, калі абарона племені ад ворагу ўскладалася на плечы ўсіх дарослых 
мужчын [17, с. 186]. Пра гэта сведчыць і тое, што Прывілей разумее 
«Пагоню» як народную назву старадаўняга звычаю, які выкарыстоўваецца з 
мэтай выгнання ворагаў з «літоўскай зямлі». Натуральна, што, улічваючы 
славянскае паходжанне слова «Пагоня», пад літоўскай тэрыторыяй меліся 
на ўвазе пераважна старажытнабеларускія землі. Прымаючы пад увагу 
аўтэнтычнасць назвы старажытнага звычаю, а таксама тое, што анала- 
гічныя абавязкі па ўдзелу ў абарончай выправе ўсяго насельніцтва існавалі 
амаль ва ўсіх сярэднявечных краінах, можна сцвярджаць, што, хаця 
падобная норма права існавала і ў Польшчы, і ў Чэхіі [24, с. 313; 9, с. 127], 
гэта не з’яўляецца падставай для сцвярджэння аб тым, што дадзеная норма 
была запазычана з польскага старажытнага права. Хутчэй тут можна назі- 
раць паралелізм у развіцці нормаў права, выкліканых падобнымі ўмовамі 
развіцця грамадскіх адносін. Тэкст Прывілея 1387 г. невялікі па памеры, і 
таму толькі канстатаваў абавязак выканання ваеннай службы рыцарствам. 
Якім чынам і ў якім аб’ёме павінна была адбывацца вайсковая павіннасць, 
у ім не гаварылася, бо ў той час ўсё гэта рэгулявалася нормамі звычаёвага 
права. Пазнейшы Прывілей 1413 г. таксама не раз узгадвае аб абавязку 
шляхты служыць мячом і парадай свайму гаспадару [8, с. 662]. Абавязак 
вайсковай службы ўскосна ўзгадваецца і ў Прывілеі Вялікага князя 
Казіміра 1447 г., дзе ішла гаворка аб тым, што ўсе князі, рыцары, шляхцічы 
і баяры маюць права выезду за межы ВКЛ, у тым ліку з мэтай вайсковай 
службы на карысць замежных манархаў, аднак пры умове, што яны 
выязджаюць не ў непрыяцельскую зямлю і што па прычыне іхняй 
вандроўкі не будзе занядбана вайсковая служба ў айчыне [4, с. 42].

Аналіз заканадаўства ВКЛ XIV -  самага пачатку XVI ст. сведчыць пра 
адсутнасць, як правіла, юрыдычна замацаванага нарматыву вайсковай па- 
віннасці. Аднак, пачынаючы з часоў князя Вітаўта, адбываўся вялікі набор 
на службу ў войска дзеля павелічэння вайсковага патэнцыялу дзяржавы 
[16, c. 503]. На вайсковую службу актыўна залічалі заможных сялян у 
гаспадарскіх маёнтках [14, с. 65]. У індывідуальных актах зямельных 
наданняў, як правіла, вызначаўся толькі агульны абавязак вайсковай 
службы, часам са зваротам да існуючай традыцыі, якая ў розных рэгіёнах
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дзяржавы адрознівалася [2, с. 50; 11, с. 665; 23, с. 39-40]. Тут можна 
разглядаць не толькі лісты вялікіх князёў, але і буйных землеўладальнікаў, 
паколькі зямельныя наданні магнатаў былі крыніцай фармавання іх почтаў 
[15, с. 386; 6, с. 13]. Падаецца слушнай заўвага М. В. Доўнар-Запольскага, 
што ў розных рэгіёнах дзяржавы існаваў вызначаны ў адпаведнасці з 
эканамічнымі ўмовамі пэўнай мясцовасці памер зямельных надзелаў, які 
лічыўся дастатковым для выканання адной службы [8, с. 665]. Трэба 
ўдакладніць, што гэтыя пытанні былі ўрэгуляваны мясцовым звычаёвым 
правам на падставе практыкі шматлікіх вайсковых выпраў. У такіх 
выпадках нормы мясцовага звычаёвага права для кожнага землеўладальніка 
вызначалі колькасць ваяроў і зброю, якую той павінен быў выстаўляць. 
Пры гэтым ўладар такога маёнтка павінен быў усё роўна адбываць 
вайсковую службу [24, с. 317].

Тым не менш існуюць прыклады, калі нарматыў вайсковай павіннасці 
ўсё ж агаворваўся [27, с. 198; 23, с. 35-36]. Адзначым, што, напрыклад, у 
суседнім з ВКЛ Мазоўшам практыка дэталізацыі нарматыву вайсковай 
павіннасці была пашырана яшчэ ў XV ст. Наяўнасць дакладна вызначанага 
нарматыву можна растлумачыць як жаданнем зацвердзіць і дэталізаваць 
абавязак вайсковай службы ў пісьмовай форме, так і тым, што вызначаны 
нарматыў мог адрознівацца ад прынятага ў дадзеным рэгіёне. Нарматыў 
вайсковай службы мог прапаноўвацца самім шляхцічам, які жадаў атры- 
маць пэўны надзел ва ўладанне і добраахвотна падвышаў нарматыў павін- 
насці, каб заахвоціць Вялікага князя да станоўчага адказу [11, с. 412-413].

Верагодна, нарматыў вайсковай павіннасці спецыяльна агаворваўся ў 
выпадку, калі ён адрозніваўся ад прынятага ў дадзеным рэгіёне, у тым ліку 
і па прычыне таго, што надаваемы зямельны надзел мог быць альбо лепшы, 
альбо горшы за сярэдні, і ўсталяванне нарматыву патрабавала адпаведнай 
карэкцыі. Практыку замацавання нарматываў вайсковай службы можна 
растлумачыць і тым, што манарх з цягам часу страчваў давер да нормаў 
звычаёвага права і жадаў юрыдычна падмацаваць гэта пісьмовай формай, 
улічваючы, што пачынаючы з XII-XIII стст., паступова развіваецца пісанае 
права ВКЛ [20, с. 8]. Гумавыя нормы накшталт «служыць верна і без 
хітрасці», у прынцыпе аналагічныя формуле вызначэння аб’ёму вайсковай 
службы, прынятай у той час у польскім «рыцарскім праве», -  «sicut melius 
potuerint» -  служылі глебай для злоўжыванняў [26, с. 5]. Памер 
выстаўляемага шляхцічам почата залежаў выключна ад ягонай сумленнасці 
і жадання дагадзіць гаспадару. Гэта стварала аб’ектыўныя ўмовы для 
рэгулявання дадзеных пытанняў з дапамогай пісаных законаў. Адначасова 
гэта спрыяла і больш шчыльнай кансалідацыі земляў дзяржавы ў адзінае 
адміністрацыйна-тэрытарыяльнае цэлае. У актах аб зямельных наданнях 
XIV-XV стст. надзвычай рэдка агаворваўся і характар узбраення, са
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спасылкай на існаваўшую традыцыю [3, с. 233]. Адсутнасць заканадаўчых 
патрабаванняў да ўзбраення была адной з прычын стракатасці войска, што і 
ўплывала на яго баяздольнасць, а гэта, у сваю чаргу, вымушала ўладу 
прымаць адапаведныя меры [13, с. 193]. Прыняцце пісаных законаў было 
важным крокам па стварэнню агульнадзяржаўных прынцыпаў арганізацыі 
войска і барацьбе супраць свавольства буйных магнатаў ды несумленнасці 
шляхты, дакладнаму вызначэнню абавязкаў усіх землеўладальнікаў у 
сферы выканання вайсковай службы. Г эта адбывалася ў кантэксце працэсу 
стварэння агульнага прававога поля ў ВКЛ, вынікам якога і стала прыняцце 
Статута 1529 г. Можна пагадзіцца з меркаваннем Г. Лаўмяньскага, што ў 
часы, калі ВКЛ знаходзілася ў стане актыўных захопніцкіх і рабаўнічых 
войнаў, а ўдзел у вайсковай выправе і атрыманне вайсковай здабычы былі 
галоўнаю крыніцаю пажывы для феадалаў, апошнія імкнуліся выстаўляць 
як мага больш ратнікаў у велікакняжацкае войска. Аднак пасля заканчэння 
такіх войнаў, ваенна-служылае саслоўе паступова ўсё больш набывае рысы 
не рыцарства, а землеўладальнікаў і губляе ахвоту да вайсковай службы, 
якая ў гэты час страчвае сваю ранейшую прывабнасць. Часы кіравання 
Аляксандра Ягелончыка, цяжкія абарончыя войны з Маскоўскай дзяржавай 
і шматлікія паразы канчаткова паказалі на неабходнасць дэтальнага 
ўрэгулявання пытанняў, звязаных з аб’ёмам і парадкам адбывання шляхтай 
вайсковай службы [25, с. 3].

Актыўны працэс станаўлення пісаных нормаў вайсковага заканадаў- 
ства пачынаецца ў самым пачатку XVI ст. На Навагрудскім сойме 1502 г. 
«король его милость Александр с прелаты и паны-радами своими то был 
установил, иж кождый князь и пан, и дворанин, и земянин мел з именя 
своего з десяти служоб пахолка у зброи на кони з древцем выправити» [3, 
с. 245]. У параўнанні з прывілеямі 1387 і 1413 гг., гэта быў значны крок 
наперад, бо ўсталёўваўся адзіны крытэрый вызначэння нарматыву 
вайсковай павіннасці -  адзін пахолак з дзесяці служб. Таксама быў 
замацаваны характар вайсковай службы -  «на кані», які цалкам адпавядаў 
тагачасным мілітарным традыцыям рэгіёна [15, с. 455]. Адначасова з гэтым 
усталёўваўся і нарматыў экіпіроўкі ваяра: «у зброі» (у даспеху), «з 
дрэўцам».

Іншы крытэрый вызначэння памераў і характару вайсковай службы 
быў прапанаваны Вялікім князем Жыгімонтам І Старым пры падрыхтоўцы 
да правядзення Віленскага сойма 1512 г. Гаспадар прапанаваў: «И виделося 
его милости, абы кождый князь и панъ, и врядникъ, и дворянинъ, и 
земянинъ, и вдова на тую военную службу его милости и земскую завжды, 
коли бы потреба вказовала, изъ своихъ имений выправляли з десяти 
дымовъ пахолка на кони в зброи з древцом; и естли бы то всимъ вашой 
милости виделося трудно, ино бы зъ десяти служобъ два молодцы конно,
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збройно» [7, с. 506-508]. На падставе соймавай уставы 1528 г. нарматыў 
вайсковай павіннасці быў павялічаны. З кожных васьмі служб земянін 
мусіў выстаўляць «пахолка, на добром кони, во зброи, з древом, с 
прапором, на котором бы был панцер, прылбица, меч або корд, сукня 
цветная, павеза и остроги две» [21, с. 187-188]. Відавочна больш 
падрабязная дэталізацыя вайсковай павіннасці ў параўнанні з пастановай 
1502 г. Таксама замацоўваліся патрабаванні да ўзбраення і экіпіроўкі (каб 
конь быў «добры»), а тэрмін «у зброі, з дрэўцам» дэталёва ўдакладняўся 
патрабаваннямі да ўзбраення ваяра -  «во зброи, з древом, с прапором, на 
котором бы был панцер, прылбица, меч або корд, сукня цветная, павеза и 
остроги две». За дадзены перыяд улады на практыцы сутыкнуліся з тым, 
што землеўладальнікі імкнуліся выстаўляць ваяроў на далёка не лепшых 
конях і ў не самай лепшай зброі. Звычайнай з’явай было і адсыланне пасля 
вайсковага попісу коней і зброі дахаты, што прымусіла ўлады выставіць 
патрабаванні да якасці коней і ўзбраення.

У снежні 1529 г. была прынята яшчэ адна ўстава, якая выдзяляла 
некалькі груп землеўладальнікаў і іх абавязкі па адбыванню вайсковай 
службы [28, с. 137]. Буйныя магнаты, якія мелі не менш чым 700 службаў, 
павінны былі выстаўляць «ку службе земской» 100 пахолкаў добрых 
«конно а збройно». Тыя, хто меў 400 службаў, выстаўлялі 50 пахолкаў 
«конно а збройно». Усе іншыя павінны былі выстаўляць 1 пахолка «конно а 
збройно» з 8 службаў. Убогая шляхта павінна была ехаць сама на вайну -  
«водле можности своей». Уладальнік маёнтка, які адбываў вайсковую 
службу асабіста, лічыўся ў складзе свайго почата [8, с. 670]. Закон 
расшыфроўваў тэрміны: «пахолак добры» і «конно а збройно». Пад гэтым 
разумеўся пахолак «в сукни цветной, не в сермязи, на котором был бы 
панцер добрый, а прылбица, а меч, а павеза, а древцо с прапором цветным». 
Конь пахолка, паводле закона, павінен быў каштаваць не менш, чым «в 
четыре копы грошей» [1, с. 232].

Іншым напрамкам, у якім развівалася вайсковае права ВКЛ, стала 
рэгламентацыя арганізацыі і дзейнасці Паспалітага Рушэння, а таксама 
стварэнне нормаў, прысвечаных пытанням disciplina militaris. На Віленскім 
сойме 1507 г. была прынята ўстава, якая ўрэгулявала шэраг пытанняў, 
звязаных з абаронай і войскам [10, с. 296-297]. Загадвалася папісаць усіх 
землеўладальнікаў пад прысягаю і перадаць гэтыя спісы гаспадару для 
даведкі, хто і ў якім аб’ёме павінен быў выконваць вайсковы абавязак. 
Адначасова гэта давала прыкладнае ўяўленне аб мабілізацыйным патэн- 
цыяле дзяржавы. Апрача таго, дадзеная пастанова замацавала абавязак 
апалчэнцаў у вызначаны тэрмін з’яўляцца ў войска, за парушэнне якога 
прадугледжваліся жорсткія санкцыі. Устава рэгламентавала некалькі 
складаў злачынстваў. Нез’яўленне ў вызначаны тэрмін у войска каралася
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штрафам на карысць Вялікага князя ў памеры 100 рублёў. Аднак той, хто 
застаўся дома, паспадзяваўшыся на свае грошы і ўплывовасць, і не з’явіўся 
ў войска нават праз тыдзень пасля вызначанага тэрміну, падлягаў 
смяротнаму пакаранню ў выпадку, калі ў абвінавачваемага не было важкіх 
на тое прычын. У ліку асоб, на якіх дадзеным законам ускладалася 
вайсковая павіннасць, былі і ўдовы. Вайсковы абавязак апошніх 
заключаўся ў тым, што яны павінны былі «на войну прислати своихъ слуг 
на рокъ положеный и на местцо вказаное». За невыкананне абавязку ўдава 
павінна была заплаціць штраф у памеры 100 рублёў грошай. Калі ж удава 
зусім не высылала почат да войска, тады санкцыя была больш жорсткай -  
аж да прымусовага адабрання маёнтка на карысць яе дзяцей альбо, у 
выпадку адсутнасці апошніх, на карысць бліжэйшых родзічаў. Асоба, якая 
выехала з войска без дазволу Вялікага князя альбо гетмана, падлягала 
смяротнаму пакаранню. Палажэнне Уставы 1507 г. аб вайсковай павіннасці 
ўдоў, верагодна грунтавалася на палажэннях звычаёвага права. А вось 
грашовыя санкцыі, уведзеныя дадзеным законам за адпаведныя 
правапарушэнні, хутчэй за ўсё былі новаўвядзеннем. Такія жорсткія меры 
былі абумоўлены высокім узроўнем абсэнтэізму ў войску. Ва ўставе 
таксама замацоўваўся існуючы на практыцы парадак паведамлення аб 
месцы і часе збору войска шляхам даслання «лістоў ваенных».

Менская ўстава 1507 г. тычылася і кампетэнцыі гетмана, у тым ліку па 
разглядзе вайскова-крымінальных спраў. Усе вайскоўцы павінны былі 
слухацца гетмана, як самаго Вялікага князя. Сам жа гетман павінен быў 
«послушных честовати», а «впорныхъ, непослушных карати не мнеи, какъ 
мы, самъ пан, подле его заслуги». За абразу або нанясенне пашкоджанняў 
прадстаўніку гетмана вінаваты падлягаў пакаранню. Калі гэта быў буйны 
магнат («чоловекъ добрыи знаменитыи»), судзіць яго павінен быў сам 
Вялікі князь. Гетман жа меў права толькі абавязаць яго прысягай з’явіцца 
на суд. Простыя шляхцічы за такое непаслушэнства судзіліся на месцы 
ўласна гетманам. Гэта яскравае сведчанне таго, што першапачаткова 
гетманская ўлада была значна абмежаванай. Юрыдычна ён не валодаў 
сродкамі для дзейснага прымусу найбольш буйных феадалаў з мэтай 
падтрымання вайсковай дысцыпліны. У дадзенай уставе 1507 г. упершыню 
прадугледжвалася амаль паўтара дзясятка складаў вайсковых злачынстваў, 
дзе іх суб’ектамі выступалі не толькі землеўладальнікі, але і іх слугі, з якімі 
яны з’явіліся да войска. Так, гвалтоўная рэквізіцыя без выплаты адпаведнай 
кампенсацыі за ўзятыя рэчы каралася вязніцай; рабаванне -  шыбеніцай; 
спроба ўжыцця зброі супраць саслужыўцаў каралася пазбаўленнем рукі, а ў 
выпадку, калі гэта пацягнула нанясенне ран пацярпеламу, прадугледжва- 
лася смяротнае пакаранне. За свавольныя, без дазволу гетмана, нарыхтоўкі 
правізіі і амуніцыі прадугледжвалася закаванне ў ланцугі і выплата
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кампенсацыі пацярпеламу. За ўтрыманне знойдзенага каня болей трох дзён 
без паведамлення гетману, калі гэтага каня запрагалі ў воз або ездзілі на ім, 
а гэты конь быў апазнаны, вінаваты павінен быў вярнуць каня пацярпеламу 
і заплаціць яму штраф, роўны кошту каня. За ўтрыманне знойдзенай рэчы і 
непаведамленне пра гэта гетману (у тым выпадку, калі яна была знойдзена 
ў вінаватага і яе кошт быў вышэй за паўкапы грошай) вінаваты караўся 
шыбеніцай. За выдранне пчолаў прадугледжваліся кампенсацыя пацярпе- 
ламу ў памеры паўкапы грошай і штраф на карысць гетмана ў гэткім жа 
памеры. За знішчэнне дрэва з пчоламі злачынца караўся шыбеніцай. Той, 
хто не здаў «лезівы» -  прылады ў выглядзе каната з круком для ўлязання на 
бортнае дрэва за мёдам [5, с. 336] -  і хто захоўваў іх пры сабе, нават пасля 
абвяшчэння загаду аб забароне іх утрымання, плаціў штраф (рубель 
грошай), а прылада знішчалася. Карчмар, які гандляваў крадзеным 
«мёдам», выганяўся з вайсковага лагера і караўся адпаведна меркаванню 
гетмана. Дэзерціраў загадвалася караць шыбеніцай. Дадзеную ўставу 
пакуль можна лічыць за першую спробу сістэматызацыі пісанага вайскова- 
крымінальнага заканадаўства ў ВКЛ.

У законе былі ўрэгуляваны і пытанні выканання варты, якая павінна 
была адбывацца па чарзе. Пры гэтым гетман мог паслаць у дазор больш 
годнага ваяра, узяўшы ў няздатнага да выканання гэтага абавязку яго каня. 
Тут жа згадваўся абавязак купляць харч у насельніцтва паводле вызначанай 
уставы і прыводзіліся адпаведныя кошты на розную жыўнасць і прадукты. 
Трэба адзначыць гуманістычны падыход стваральнікаў уставы, у якой 
выказваўся клопат аб тым, каб «подъданые нашы, вместо обороны, сказы и 
впаду большого не прыняли» [10, с. 304-305].

Паколькі Менская ўстава ад 13 жніўня 1507 г. мела часовы характар, 
то для новай выправы патрабавалася выданне новай уставы ад 5 чэрвеня 
1508 г. [10, с. 299-301]. Па сваёй структуры Устава складалася з некалькіх 
асобных блокаў. Яе першая частка павінна была аблегчыць становішча 
польскіх наёмнікаў у ВКЛ: польскія грошы былі ніжэйшай вартасці і 
якасці, таму яны вельмі неахвотна прымаліся насельніцтвам у якасці платы 
за тавары, літоўскіх жа грошай у палякаў не было [19, с. 163]. Устава 
загадвала прымаць польскія грошы і ўсталёўвала курс літоўскага гроша да 
польскага, а таксама таксу, па якой павінна была купляцца жыўнасць. Пры 
гэтым адзначалася, што польскія грошы мелі абарачэнне ў Вялікім Княстве 
толькі пэўны час. Гаварылася, што службовыя асобы (ураднік, цівун і 
іншыя) за адмову прымаць польскія грошы ў якасці «поплатку» неслі 
адказнасць, аднак не ўдакладнялася, якую менавіта. Верагодна, вызначэнне 
меры пакарання адносілася да кампетэнцыі Вялікага князя. Купец, які 
прыехаў гандляваць у вайсковы лагер і адмаўляўся прадаваць тавар 
наёмнікам за польскія грошы, павінен быў аддаць задарма гэты тавар
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пакупніку, а таксама заплаціць штраф на карысць мясцовай адміністрацыі 
(«замку») або на карысць гетмана, у залежнасці ад таго, прадаваў ён тавар 
наёмнікам з ліку залогі замку ці гандляваў у палявым лагеры.

Кошты на тавар падчас гандлю ў вайсковым лагеры не ўсталёўваліся. 
Устава гаварыла аб тым, што «такъже кажъдыи мещанинъ и всякии 
чоловекъ хто-колве до воиска прывезеть кажъдыи товар и всякии стравные 
речы, мает доброволенство продати подле умовы своее...» [10, с. 299-301]. 
Гэта можна растлумачыць тым, што ў лагеры побач з гетманскім табарам 
былі малаверагоднымі сур’ёзныя злоўжыванні адносна мірнага насельніц- 
тва. Аднак, падчас «пицеванья» дзейнічалі фіксаваныя стаўкі на жыўнасць 
з мэтай засцерагчы насельніцтва ад магчымых прымусовых продажаў па 
яўна заніжаных коштах. Для нагляду за выкананнем гэтага прадпісання 
той, хто выпраўляўся па нарыхтоўку правізіі і фуражу для войска, павінен 
быў узяць з сабою гетманскага віжа.

Наступны блок Уставы 1508 г. быў прысвечаны пытанням дысцып- 
ліны і вайсковым злачынствам. Спіс складаў злачынстваў, прадугледжаных 
Уставай, амаль не адрозніваўся ад менскай вайсковай уставы 1507 г., хаця 
пэўныя адрозненні ўсё ж былі. Так, знойдзенага каня можна было ўжо 
трымаць без паведамлення аб гэтым гетману толькі адзін дзень, а не тры, як 
было раней. Акрамя гэтага, былі рэгламентаваны новыя віды вайсковых 
злачынстваў: гандаль спіртнымі напоямі ў вайсковым лагеры («воищи») без 
дазволу гетмана, што каралася канфіскацыяй гэтых напояў; гвалтоўная 
рэквізіцыя тавараў, якія везлі на продаж у вайсковы лагер, за што вінаватыя 
падлягалі смяротнаму пакаранню; разбурэнне, падпалы, пашкоджанне 
жылых і гаспадарчых будынкаў, за што прадугледжвалася санкцыя ў 
выглядзе закавання ў ланцугі і выплаты адпаведнай кампенсацыі 
пацярпелым; выпас слугою ваяра коней на чужых палях, за што гаспадар 
гэтага слугі ў якасці санкцыі павінен быў кампенсаваць шкоду, а слуга 
падлягаў цялеснаму пакаранню -  біццю кіямі [10, с. 299-301].

На Берасцейскім і Віленскім соймах 1511 і 1514 гг. былі прыняты вай- 
сковыя ўставы, якія мелі часовы характар, збольшага паўтаралі палажэнні 
даўніх законаў і пацвярджалі ранейшыя жорсткія санкцыі за ўхіленне ад 
вайсковай службы [18, с. 30]. Аднак, як сведчыла рэальная практыка, далей 
дэкларацый гэта звычайна не ішло. Наступная вайсковая ўстава была 
прынята ў 1522 г., у якой таксама адзначалася пра «сплошенство и неряд» 
шляхты падчас выканання вайсковай павіннасці [12, с. 1047-1050]. Згодна з 
Уставай, канфіскацыяй маёнтка караўся той, хто не з’явіўся ў войска ў 
вызначаны тэрмін або, падпісаўшыся, з’ехаў дахаты без дазволу гетмана ці, 
адаслаўшы дахаты коней і зброю, сам застаўся ў малым почаце, або той, 
хто не знаходзіўся ў сваім гуфе [12, с. 1047-1050]. Устава прадугледжвала і 
працэдуру кантролю за яўкай у войска шляхам складання гетманам
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спецыяльнага рэестра, дзе фіксаваўся факт з’яўлення асобы ў войска і 
адпаведнасць жаўнераў патрабаванням вайсковых нарматываў. Аб 
парушальніках гетман паведамляў гаспадару, які павінен быў караць 
вінаватых адабраннем маёнтка і перадаваць яго паводле рэкамендацыі 
гетмана таму, хто паслухмяна выконваў усе патрабаванні.

Адзначым, што побач з усталяваннем нормаў вайсковага права 
агульнадзяржаўнага характару, абавязак выканання вайсковай службы 
замацоўваўся і ў рэгіянальных граматах (уставах), выдаваемых некаторым 
рэгіёнам, як, напрыклад, ва ўставе Бельскаму павету 1501 г. (раней за 
агульназемскую уставу 1520 г. sic!), уставе Віцебскай зямлі 1503 г., уставе 
Полацкай зямлі 1511 г. [22, с. 155-156].

Падводзячы вынікі, можна адзначыць, што ад прыняцця першага 
заканадаўчага акта -  Прывілея Вялікага князя Ягайлы 1387 г., які закранаў 
пытанні абароны, -  да перыяду актыўнага развіцця пісьмовага вайсковага 
заканадаўства ВКЛ, які пачаўся з выдання ў 1502 г. на Навагрудскім сойме 
пастановы аб пытаннях абароны, прайшло больш чым 100 гадоў. 
Напрыканцы XV ст., уступіўшы ў серыю цяжкіх і разбуральных войнаў з 
Маскоўскай дзяржавай, Вялікае Княства сутыкнулася з праблемай таго, 
што існуючая ў дзяржаве арганізацыя войска і сістэма абароны, якая 
грунтавалася на нормах звычаёвага права, ужо не магла належным чынам 
забяспечыць функцыянаванне абарончай сістэмы дзяржавы. Менавіта гэтая 
прычына, а таксама тое, што шляхецкае апалчэнне паступова губляла сваю 
эфектыўнасць, дало штуршок да развіцця пісаных нормаў вайсковага 
заканадаўства. За даволі кароткі тэрмін (ад 1502 г. і да прыняцця першага 
Статута ВКЛ) назіраецца відавочны прагрэс у развіцці пісаных вайсковых 
нормаў, павелічэнне іх дэталізацыі і ўскладненне. Напрыклад, ад простага 
абавязку выпраўляць «пахолка на кані з дрэўцам», як гэта было прад- 
угледжана на Навагрудскім сойме ў 1502 г., да дэталёвай рэгламентацыі 
пытанняў узбраення ваяра і кошту каня ў соймавых пастановах 1528 і 
1529 гг.

Літаратура
1. Акты литовско-русского государства / изд. М. В. Довнар-Запольским. -  М.: 

Унив. тип., 1899. -  Вып. 1: 1390-1529. -  258 с.
2. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные 

Археографической комиссией: в 5 т. -  СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е. И. В. 
канцелярии, 1846. -  Т. 1: 1340-1506. -  419 с.

3. Бохан, Ю. М. Узбраенне войска ВКЛ другой паловы XIV -  канца XVI ст. / 
Ю. М. Бохан; Ін-т гісторыі НАН Беларусі; Магілёўс. т-ва гуманітар. ініцыатыў 
«Брама». -  Мінск, 2002. -  336 с.

4. Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і 
матэрыялах: са старажытных часоў да нашых дзён / А. Ф. Вішнеўскі, Я. А. Юхо; 
пад агульнай рэд. А. Ф. Вішнеўскага.- 2-е выд., дап. -  Мінск, 2003. -  320 с.

363



5. Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 16: Коржъ -  Лесничанка / 
[склад. А. М. Булыка і інш.; рэд. А. М. Булыка]. -  Мінск, 1997. -  359 с.

6. Демичев, Д. М. Земельные отношения в Великом княжестве Литовском 
(XIH-XVI вв.) / Д. М. Демичев // Юридический Мир. -  2008. -  № 2. -  С. 10-15.

7. Документы Московского архива Министерства Юстиции / подготовил 
М. Довнар-Запольский. -  М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1897. -  
Т. 1 .-569  с.

8. Доўнар-Запольскі, М. В. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства 
Літоўскага пры Ягелонах / М. В. Доўнар-Запольскі; падрыхт. да друку А. I. Груша, 
Р. А. Аляхновіч; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. -  Мінск, 2009. -  760 с.

9. Ермолович, В. И. Государство и право Чехии IX-XVI веков /
В. И. Ермолович. -  Минск, 2006. -  139 с.

10. Книга записей № 8 // Литовская метрика. -  Вильнюс, 1995. -  С. 296-297.
11. Литовская метрика. Отд. 1, ч. 1: Книги записей / ред. И. И. Лаппо. -  Спб.,

1910. -  Т. 1. -  1074 с. -  (Русская историческая библиотека, издаваемая 
Археографической Комиссией; т. 27).

12. Литовская метрика. Отд. 1, ч. 2: Книги судных дел / ред. 
П. А. Гильтебрандт. -  СПб.: Сенатская типография, 1903. -  Т. 1. -  1122 с. -  (Русская 
историческая библиотека, издаваемая Археографической Комиссией; т. 20.).

13. Любавский, М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства до 
Люблинской Унии включительно: с прил. текста хартий, выданных Великому 
княжеству Литовскому и его областям / М. К. Любавский. -  М., 1910. -  376 с.

14. Любаўскі, М. Літоўска-беларуская дзяржава ў пачатку XVI ст. / 
М. Любаўскі // Чатырохстолецьце беларускага друку, 1525-1925 / Інстытут беларус. 
культуры. -  Менск, 1926. -  С. 59-75.

15. Малиновский, И. А. Рада Великого княжества Литовского в связи с боярской 
думой древней России / И. А. Малиновский. -  Томск: Паровая типо-лит. 
П. И. Макушина, 1912. -  Ч. 2, вып. 2: 1492-1569. -  550 с.

16. Пічэта, У. Юрыдычнае становішча вясковага насельніцтва на прыватна- 
ўласніцкіх землях да часу выданьня літоўскага Статуту 1529 г. / У. Пічэта // Запіскі 
аддзела гуманітарных навук / Інстытут беларус. культуры. -  Менск, 1929. -  Т. 3, 
кн. 8: Працы клясы гісторыі. -  С. 459-519.

17. Пресняков, А. Е. Лекции по русской истории / А. Е. Пресняков. -  М.: 
Соцэкгиз, 1939. -  Т. 2, вып. 1: Западная Русь и Литовско-Русское государство. -  
248 с.

18. Рахуба, А. Вялікае княства Літоўскае ў парламенцкай сістэме Рэчы 
Паспалітай, 1569-1763 гг. / Анджэй Рахуба; пер. з пол. М. Раманоўскага; навук. рэд. 
Г. Сагановіч. -  Мінск, 2008. -  424 с.

19. Рябцевич, В. Н. Нумизматика Беларуси / В. Н. Рябцевич. -  Минск: Полымя, 
1995. -  687 с.

20. Статут ВКЛ 1566 года / уводны артыкул Я. А. Юхо. -  Мінск, 2003. -  351 с.
21. Устав королевский и сеймовый о наряде земского войска, 1 мая 1528 // 

Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные 
археографической Комиссией. -  СПб, 1848. -  Т. 2: 1506-1544. -  С. 187-188.

22. Ясинский, М. Н. Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства / 
М. Н. Ясинский. -  Киев: Унив. тип. В.И. Завадского, 1889. -  VIII, 210 с.

364



23. Archiwum ksiazat Lubartowiczow Sanguszkow w Slawucie. -Lwow, 1887. -  
T. 1: 1366-1506.

24. Kaczmarczyk, Z. Organizacja obrony kraju w czasach Kazimierza Wielkiego / 
Zdislaw Kaczmarczyk // Studia historyczne ku czci S. Kutrzeby. -  Krakow, 1938. -  T. 2. 
-  S. 325-338.

25. Lowmianski, H. Zaludnienie panstwa litewskiego w wieku XVI / H. Lowmianski; 
do dr. przydot. Artur Kijas, Krzysztof Pietkiewicz. -  Poznan, 1998. -  227 s.

26. Spieralski, Zdzislaw. Wymiar sluzby w pospolitym ruszeniu / Zdzislaw Spieralski 
// Studia i Materialy do Historii Wojskowosci. -  Warszawa, 1960. -  T. 6, cz. 1. -  S. 3-19.

27. Vitoldiana: wdex privilegiorum Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1386-1430 / 
zebral i wydal Jerzy Ochmanski. -  Warszawa; Poznan, 1986. -  448 s.

28. Zbior praw litewskich od roku 1389 do roku 1529. Tudzez rozprawy sejmowe o 
tychze prawach od roku 1544 do roku 1563. -  Poznan, 1841. -  542 s

365


