
акружаць сябе мудрымi i вучонымi людзьмi, з якiмi ён мог бы раiцца, што 
рабiць у цяжкiх абставiнах. 

С. Будны не быу працiунiкам прыватнай уласнасцi, у тым пiку феа

дальнай уласнасцi на зямлю. Мыслiцель лiчыу, што арыянская шпяхта 

мажа валодаць маёнткамi, мець прыгонных сялян, што прыгонная запеж

насць сялян ад шляхты не супярэчыць хрысцiянскаму веравучэнню. С. 

Будны асуджау толькi крайнасцi феадальнаrа ладу, найбольш жорсткiя 

праявы прыгоннiцтва. Ён выкрывау феадальнае самадурства, спагнанне з 
сялян звыш нормавых падаткау i плацяжоу, патрабавау змякчэння iснуючай 

сiстэмы феадальнай эксплуатацыi, дзейнiчаючага заканадауства у адносiнах 
да нявольнай чэлядзi . 

Мыслiцель прызнавау заканамерным у залсжнасцi ад валодання маё

масцю i саслоунае дзяленне сучаснага яму феадапьнаrа rрама11.ства . Як i Ф . 

Скарына , С. Будны выказвауся за роунасць саслоуяу перад законам . 
Дзяржава у асобе яе iнстытутау i службовых асоб павiнна абапiрацца 

на дзеючае права, не дапускаць яга парушэння . Пакаранне ycLx разбойнiкау, 

вораrау, за.хопнiкау павiнна абапiрацца выключна на закон i ажьщцяуляцца 
толькi з iнiцыятывы урада альбо найвышэйшаrа rаспадара. Усялякi самасуд, 

прыватную помету за крыуду С. Будны лiчыу за найвялiкшы rрэх. 

С.Будны адметна вырашау надзвычай далiкатную i тонкую юрыдыч 

ную праблему аб дапушчальнай ступенi самаабароны . Згодна з яга тэо 
рыяй, хрысцiянiн не толькi мае права, апе i абавязаны у першую чарrу сам 
супрацьстаяць разбойнiкам, а калi ён раптам, у момант самаабароны, заб'е 
крыудзiцеля, то ён не павiнен лiчьщца зпачынцам i урад не можа караць яrо 
як забойцу. Нам хацепася б падкрэслiць тое, што хаця С.Будны i выказваецца 
наконт дапушчальнай ступенi самааб ароны, але ж, разам з тым , ён не выдзя

ляе дакладных яе крытэрыяу. 

С. Будны з'яуляуся прадстаун iком рэнесансава -rуманiстычнага руху, п а 
сваiх поглядах з'яуляуся пераемнiкам Ф.Скарыны. Мыслiцель унёс значны 

уклад у развiццё рэфармацыйнага руху у Вялiкiм Княстве Лiтоускiм. 

!.А. Доунар 

БДУ (Л4iнскj 

УЗНIКНЕННЕ НАРМАТЫУНАЙ РЭГЛАМЕНТАЦЫI 
АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ У БЕЛАРУСI 

Гiстарычныя звесткi сведчаць аб значнай ролi прыроднаrа фактара у 
узнiкненнi i riбeп i старажытных цывiлiзацый i дзяржа)'. Несумненнз, яны 
уплывалi на )1знiкненне i развiццё бепарускай дзяржаунасцi. 

У раннефеадальны перыяц характар эканамiчнага жы цця народа):, якiя 

насялялi беларускiя землi, вызнача11а у асноуным сельская гаспадарка, хоць 

важнымi nромыспамi заставалася рыбалоуства , паляванне i борнiцтва. За 
асобныя вiды карыстання лясным i i зямельнымi уrоддзямi, большая част 
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ка з якiх належала дзяржаве у асобе князя, у Полацкiм, Вiцебскiм i iншых 
беларускiх княствах, спаrанялася плата. 

Паступова з развiццём таварна -грашовых адносiн прыродныя багаццi i 
спрыяльныя rеаrрафiчныя умовы размяшчэння беларускLх тэрытрый сталi 
аднымi з асноуных фактарау ix хуткаrа эканамiчнаrа развiцця . Няrледзячы 

на значны прагрэс у вытворчасцi прылад працы i узнiкненнс некаторых но

вых тэхналогiй земляробства i лесакарыстання, усе гэтыя вiды дзейнасцi на 
той час не маглi яшчэ нанесцi значнай шкоды навакольнаму асяроддю з - за ix 
нiзкай iнтенсiунасцi. 

Аднак ужо у XI-XII стст" як адзначаюць навукоуцы, на тэрыторыi 

Усходняй Еуропы, у тым лiку у старажытных беларускiх княствах, пачынае 
узнiкаць лясное права . Аб rэты сведчаць тыя першыякрынiцы права, якiя 
дайшлi да нашаrа часу (Руская Прауда, Даrавор 1229 r. i iнш.). Менавiта у i..x 
утрымлiваюца асобныя палажэннi адносна землекарыстання. У большасцi 
дзейнасць старажытнаrа заканадауства была накiравана на ахову права ва

лодання на асобныя аб'екты прыроднаrа асяроддзя. Ахоувалiся абшчынныя 
землi, затым княжацкiя землi i землi асобных феадалау, пазней - царкоуныя 
землеуладаннi. Менавiта той суб'ект, якi валодау землямi, клапацi)•ся аб ix 
належным стане i захаваннi рэсурсау. У riстарычным развiццi валоданне, 
як фактычныя адносiны, папярэднiчае праву уласнасцi. Па-сапрауднаму ж 

клапацiцца аб захаваннi прыродных багаццяу мог толькi уласнiк. 

Актыунае развiццё у XVI ст. сельскай racnaдapкi спрыяла попыту на не
рухомую маёмасць. Зямля робiцца важным прадметам даrаворных адносiн. 
Паступова разам з фармiраваннем iнстытута зямельнай уласнасцi складыва

ецца i нарматы}•нае рэrуляванне аховы nрыродных багаццяу. На беларускiх 
землях у перыяд Вялiкаrа Княства Лiто}·скага вядомы першыя мерапрыем

ствы дзяржауных орrанау па ахове аб'ектау прыроды у XIV- Х\Т стст. 3 кан
ца XV ст. фармiруецца статус Белавежскай nушчы як спецыфiчнай nрырод 
най тэрыторыi з асобным раслiнным i жывёльным асяроддзем . У тым лiку 

устана)•лiваюцца спецыяльныя меры па ахове зубра}', аб чы.м пiсау, напры 

клад, Мiкопа Гусоускiм у паэме «Песня пра зубра». 
Нарматыуныя акты XVI ст. працягваюць тэндэнцыю устанаупення пра 

вавых нормау аб ахове прыроды. Аб . гэты гавораць Статуты 1529, 1566, 1588 
rr" а таксама «Устава на валокi» 1557 г" якая увяла забарону на nадзел Бе 

лавежскай nушчы на дробныя прыватныя часткi , што nаклала пачатак на 
ступнаму захаванню пушчы як цэл аснага ляснога масiва са сваiм асаблiвым 
статусам . Устава гаварыла таксама аб парадку ныкарыстання вадаёмау пры 

l!Oyлi рыбы . У 1558 r. быу прыняты спецыяльны закон аб ахове паляунiчых 
утоддзя)1• Потым « У рэвiзii пушqау i пераходау звярыных у Вянiкiм Кня 
стве Пiтоускiм» ! 559 r'. дава 11ася апiсанне ycix пу1.1Jч а5· дзяржавы , вы11учаны 
5'•1асткi дпя палявання i iнш . 
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