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С. П. СТРЭНКОЎСКІ

ПРЫВІЛЕІ  НА  САМАКІРАВАННЕ  ГАРАДСКІМ
ПАСЕЛІШЧАМ  БЕЛАРУСІ  1791—1792 гг.

Разглядаецца пытанне выдання ў 1791—1792 гг. прывілеяў на самакіраванне гарадам

беларускіх паветаў Вялікага Княства Літоўскага. Аналізуецца  фармуляр названых грамат.

Устанаўліваюцца  адрозненні прывілеяў, якія выдаваліся кароннай і літоўскай канцыля&

рыямі Рэчы Паспалітай, а таксама прыкметы згасання магдэбургскага права. У дадатку да

артыкула прыводзіцца рускамоўны пераклад прывілея Гайне канца XVIII ст., які публіку&

ецца ўпершыню.

This article concerns the problem of publishing in 1791—1792 of privileges given for the self�

government in the Belarusian towns of Grand Duchy of Lithuania. The author gives the analysis to

these official documents. The difference of the privileges, which were given by the Royal and Lithua�

nian offices of Rzeczpospolita and also the signs of disintegration of Magdeburg Law are men�

tioned. In the supplement you can find Russian translation for the Gajne’s privilege written at the

end of XVIII century. It should be mentioned that it is published for the first time.

Ключавыя словы: гарадское самакіраванне; магдэбургскае права; Вялікае Княства Літоў&

скае; Чатырохгадовы сейм; магістрат; прывілеі.

Keywords: city self&government; Magdeburg Law; Grand Duchy of Lithuania; Four Years Sejm;

magistrate; privileges.

У другой палове XVIII ст. на хвалі распаўсюджання ідэй Асветніцтва

ў Рэчы Паспалітай (РП) прадпрымаліся шматлікія спробы рэфармавання

дзяржаўнага ладу, эканамічных і сацыяльных адносін, якія павінны былі

вывесці краіну з крызіснага становішча. Большасць рэформ тым ці

іншым чынам закраналі гарады і іх самакіраванне. Прагрэсіўныя рэфар&

матары спрабавалі павысіць ролю гарадоў у жыцці краіны, ураўняць ста&

тус мяшчан са шляхтай. Аднак шляхецкая большасць ставілася да гэта&

га вельмі насцярожана, і таму рэформы ў большасці сваёй насілі абме&

жаваны характар. Паслядоўнасцю адрозніваліся толькі рэформы, якія

праводзіў Чатырохгадовы сейм.

У найбольшай ступені гэты перыяд даследаваны польскімі гісторы&

камі: Т. Корзанам, Э. Казлоўскім, У. Смаленьскім, Я. Птасьнікам  і інш.

Стрэнкоўскі Сяргей Пятровіч — першы прарэктар дзяржаўнай установы адукацыі

«Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі», прафесар кафедры кіравання і эка&

номікі адукацыі, доктар гістарычных навук, дацэнт. E&mail: sstrenkovskiy@mail.ru
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[1, с. 75—87]. У сучаснай літоўскай гістарыяграфіі рэфармаванне ўлады

ў гарадах Літвы і часткова Беларусі ў 1788—1792 гг. разглядалі Л. Глемжа,

Э. Рымша, З. Кяўпа [1, с. 69—72]. Тэма гарадскіх рэформ у Беларусі дру&

гой паловы XVIII ст. разглядаецца ў шэрагу прац сучаснага айчыннага

гісторыка М. М. Атрушкевіча [1, с. 41, 42]. Аўтар таксама падрабязна

разгледзеў сутнасць гарадскіх рэформ, якія праводзіліся Чатырохгадо&

вым і апошнім Гарадзенскім сеймамі РП [1, с. 382—410].

Аднак тэма гарадскіх рэформ 1790&х гг. на сёння далёка не вычар&

пана. Так, адным з маладаследаваных пытанняў застаецца аднаўленне

гарадскім паселішчам іх прывілеяў, большая частка якіх змешчана ў

556&й кнізе Метрыкі ВКЛ, што пабачыла свет як друкаванае выданне ў

2005 г. [2]. Між тым менавіта гэтыя прывілеі закладвалі новую сістэму

самакіравання ў гарадскіх паселішчах РП, пабудаваную на аснове агуль&

надзяржаўнага гарадскога заканадаўства, у адрозненне ад папярэдніх

фундацыйных грамат, заснаваных на магдэбургскім праве з яго парты&

кулярызмам. Упершыню адзін з такіх прывілеяў, а менавіта прывілей Ба&

рысаву, пабачыў свет дзякуючы Я. Тышкевічу [3, с. 66—73]. Аналагіч&

ныя прывілеі шэрагу гарадоў і мястэчак Украіны былі апублікаваны

Кіеўскай археаграфічнай камісіяй у 1869 г. [4]. Гербы з прывілеяў выка&

рыстоўваў у сваіх працах А. К. Цітоў [5]. Аднак да нашага часу агуль&

ная колькасць выдадзеных канцылярыямі ВКЛ і Польшчы ў 1791—

1792 гг. прывілеяў на аднаўленне ці наданне гарадскіх праў застаецца

невядомай па прычыне таго, што не ўсе яны трапілі ў названую вышэй

кнігу Метрыкі ВКЛ. Напрыклад, не так даўно айцец Ю. Макарчык

апублікаваў прывілей Адэльску, які не мае даты выдання [6, с. 27—30].

У фондах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі намі выяўлены

пераклад на рускую мову, зроблены ў канцы XVIII ст., прывілея Гайне,

датаванага 1792 г. без пазначэння дня і месяца выдання [7, арк. 4 —

5 адв.] (гл. дадатак).

Тэрміналагічныя вызначэнні згаданых прывілеяў знайшлі сваё адлю&

страванне ў канстытуцыях Чатырохгадовага сейма. Менавіта ў сувязі з

рэформамі апошняга з’яўляецца новы тып прывілеяў, заснаваны на

агульнадзяржаўным гарадскім заканадаўстве. У айчыннай гістарыяграфіі

ў дачыненні да гарадоў рашэнні Чатырохгадовага сейма зводзяцца ў ас&

ноўным да разгляду закона «Гарады нашы каралеўскія вольныя ў дзяр&

жавах Рэчы Паспалітай « [8, с. 234, 235]. Аднак быў прыняты цэлы пакет

канстытуцый, якія датычыліся рэформ гарадскіх паселішчаў [1, с. 388].

У канстытуцыі «Гарады нашы каралеўскія вольныя» 18.04.1791 [9, с. 215—
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219] адзначалася, што пры пацвярджэнні былой наяўнасці лакацыйных

прывілеяў, якія страцілі моц, гарады атрымаюць аднаўленчыя ці рэна&

вацыйныя прывілеі (diploma renovationis); гарады, у якіх адбываюцца зем&

скія сеймікі, могуць атрымаць лакацыйныя прывілеі (diploma locationis),

калі іх дагэтуль не мелі; паселішчы, якія заселены вольнымі людзьмі і

маюць выгляд горада, могуць атрымаць заснавальныя ці эрэкцыйныя

прывілеі (diploma erectionis); утвораныя прыватнымі ўласнікамі гарады

пры ўмове надання ім зямлі могуць атрымаць канфірмацыйныя прыві&

леі (diploma confirmationis). Па падліках З. Кяўпы, у 556&й кнізе Метрыкі

ВКЛ знаходзяцца копіі 41 рэнавацыйнага прывілея, 2 лакацыйных,

21 рэнавацыйнага і лакацыйнага ці, наадварот, лакацыйнага і рэнава&

цыйнага, 3 — заснавальных ці лакацыйных або, наадварот, лакацыйных

і заснавальных, 7 — канфірмацыйных ці канфірмацыйных і лакацый&

ных [10, с. 160].

Для беларускіх паветаў ВКЛ агульная колькасць прывілеяў (20) раз&

меркавалася наступным чынам: канфірмацыйныя — 10 % (Ялаўка Ваў&

кавыскага павета 18.01.1792 [2, с. 54—56], Радунь Лідскага павета

23.06.1792 [2, с. 164—166]1); лакацыйныя і рэнавацыйныя — 10 % (Пры&

валка Гарадзенскага павета 24.02.1792 [2, с. 73—75]2, Слонім аднаймен&

нага павета 25.02.1792 [2, с. 82—84]); рэнавацыйныя і лакацыйныя —

25 % (Воўпа Ваўкавыскага павета 21.01.1792 [2, с. 56—58], Радашкові&

чы Мінскага ваяводства 23.02.1792 [2, с. 67—69], Шарашоў Берасцей&

скага ваяводства 24.02.1792 [2, с. 75—77], Ашмяны аднайменнага паве&

та 22.05.1792 [2, с. 138—140], Адэльск Гарадзенскага павета3); рэнава&

цыйныя — 55 % (Віжайны (Візаны) Гарадзенскага павета 14.02.1792 [2,

с. 63—65], Ліпнішкі Ашмянскага павета 25.02.1792 [2, с. 84—86], Гарад&

ная Пінскага павета 17.03.1792 [2, с. 88—90], Угор’е Браслаўскага паве&

та 29.03.1792 [2, с. 109—111], Геранёны Ашмянскага павета 25.05.1792

[2, с. 142—144], Браслаў аднайменнага павета 02.06.1792 [2, с. 146—148],

Пераброддзе Браслаўскага павета 03.06.1792 [2, с. 148—150], Цырын

Навагрудскага ваяводства 05.06.1792 [2, с. 150—152], Барысаў Аршан&

скага павета 14.06.1792 [2, с. 158—160], Астрына Лідскага павета

1 Ялаўка і Радунь адносіліся да дзяржаўных уладанняў і не былі ўтвораны прыват&

нымі ўласнікамі, адпаведна прывілеі названы канфірмацыйнымі без законных падстаў.
2 У Прывалцы ніколі не адбываліся земскія сеймікі, адпаведна прывілей названы ла&

кацыйным без законных падстаў.
3 У Воўпе, Радашковічах, Шарашове, Адэльску не адбываліся павятовыя сеймікі,

адпаведна прывілеі названы лакацыйнымі без законных падстаў.
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16.06.1792 [2, с. 162—164], Гайна Мінскага ваяводства). Заснавальных

прывілеяў выдадзена не было4.

Шаблон прывілеяў быў аднолькавы. Усе яны выдаваліся ў 1791—

1792 гг. ад імя караля Станіслава Аўгуста. Трэба адзначыць, што гарады і

мястэчкі беларускіх паветаў ВКЛ уключыліся ў гэты працэс толькі са

студзеня 1792 г., у той час як першыя прывілеі, занатаваныя ў 556&й кнізе

Метрыкі ВКЛ, былі датаваны 09.11.1791 (лакацыйныя прывілеі Шаў&

лям са Жмудскага княства і Прэнам з аднайменнага павета).

Для атрымання прывілея дастаткова было арыгіналамі ці копіямі

актаў паказаць, што паселішча здаўна з’яўляецца «горадам». У разлік

браліся не толькі прывілеі на магдэбургскае права, але і судовыя дэкрэ&

ты, рэвізіі і г. д. З. Кяўпа адзначае, што падставамі рэнавацыі нярэдка

служылі нават люстрацыі другой паловы XVIII ст. і што патрабаванні,

якія прад’яўляліся да гарадоў, недастаткова вывучаныя і зразумелыя, а

названыя спасылкі на папярэднія граматы гарадам, якія быццам бы былі

дадзены на магдэбургскае права, трэба разглядаць крытычна [11].

Усе прывілеі былі выдадзены на тагачаснай польскай мове і складаліся

з традыцыйных частак: загалоўка, інвакацыі, арэнгі, інтытуляцыі, пра&

мульгацыі, нарацыі, дыспазіцыі, санкцыі, карабарацыі, эсхатакола. Ад&

нак пасля прамульгацыі няма інскрыпцыі&адрасата, а таксама пераліку

прысутных з падрабязнай тытулатурай у канцы граматы.

У загалоўку вызначаліся сутнасць прывілея і адрасат. Сутнасць фар&

мулявалася лацінскім пазначэннем тыпу прывілея: diploma confirmationis

або locationis et renovationis, renovationis et locationis, renovationis. Толькі

прывілей Браславу мае загаловак на польскай мове: «Diploma, prawa i

wolności odnawiaj�ce». Вызначэнне адрасата ва ўсіх прывілеях занатава&

на як назва горада (Ялаўцы, Воўпе, Радашковічам, Ліпнішкам, Ашмя&

нам, Геранёнам, Пераброддзю, Барысаву, Астрыне, Радуні — у даваль&

ным склоне, Прывалцы, Слоніму, Гарадной, Угор’ю, Браславу, Цыры&

ну — у родным склоне) з дадаткам «гораду вольнаму (горада вольнага)

Рэчы Паспалітай» і лакалізацыі па ваяводствах (калі паселішча знахо&

дзілася ў цэнтральным павеце ваяводства) ці паветах, а ў прывілеях

4 Месцазнаходжанне арыгіналаў прывілеяў Ялаўцы, Воўпе, Шарашову, Слоніму,

Ліпнішкам, Угор’ю, Ашмянам, Геранёнам, Пераброддзю, Барысаву, Астрыне, Адэльску,

Гайне невядома; прывілей Віжайнам знаходзіцца ў Галоўным архіве старажытнах актаў у

Варшаве; Радашковічам, Браславу, Радуні — у Рукапісным аддзеле бібліятэкі Акадэміі на&

вук Літвы; Прывалцы — у Гродзенскім гісторыка&археалагічным музеі; Гарадной — як мяр&

куецца, у Расійскім дзяржаўным архіве старажытных актаў [2, с. 175—182].
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Ялаўкі, Воўпы, Ашмян, Геранёнаў, Браслава, Пераброддзя, Барысава

таксама адзначана іх размяшчэнне ў ВКЛ.

Фармальная частка прывілеяў пачынаецца інвакацыяй: «У імя Гас&

подняе. Амінь». За ёй змешчана арэнга: «На вечны ўспамін справы» (ад&

сутнічае ў копіі прывілея Адэльску). Далей змешчана інтытуляцыя. Ва

ўсіх прывілеях яна поўная: «Мы, Станіслаў Аўгуст, з Божае ласкі і волі

нацыі кароль польскі, вялікі князь літоўскі, рускі, прускі, мазавецкі,

жмудскі, кіеўскі, валынскі, падольскі, інфлянцкі, смаленскі, северскі і

чарнігаўскі». Толькі ў адэльскай копіі падаецца скарочаная інтытуляцыя:

«Станіслаў Аўгуст, з Божае ласкі і волі нацыі кароль польскі etc. etc. etc.».

Прамульгацыі аднолькавыя ва ўсіх граматах, яны адрозніваюцца

толькі назвай віду прывілея: «Азнаямляем гэтым нашым прывілеем (кан&

фірмацыйным, лакацыйным і рэнавацыйным, рэнавацыйным і лака&

цыйным, рэнавацыйным) усім разам і кожнаму паасобку, каму аб гэтым

трэба ведаць, як цяперашняга, так і будучага веку людзям».

Нарацыя прывілеяў складаецца з трох частак: першая і трэцяя — ад&

нолькавыя для ўсіх паселішчаў. У першай занатавана наступнае: «Паве&

дамлена нам праз паноў&раду і ўраднікаў, якія знаходзяцца пры нашым

баку, ад імя і на карысць шляхетных бурмістра, войта, радцаў, лаўнікаў і

цэлага народа горада нашага Н., размешчанага ў Н&скім ваяводстве,

Н&скім павеце, што гэты горад у час найяснейшых папярэднікаў нашых

быў горадам і меў нададзеныя сабе вольнасці». У другой частцы нарацыі

даецца пералік прадстаўленых актаў з пазначэннем, арыгінал гэта ці ко&

пія і (у другім выпадку) з якіх актавых кніг яна зроблена (гл. табліцу).
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Працяг табліцы

 
ë ø  

ð ë  ð ë   
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ø   ø  
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5 Адзначаны прывілей адносіцца не да Ліпнішак, а да Ліпска ў Гродзенскім павеце.
6 На таргі і кірмашы 24.11.1748.
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Заканчэнне табліцы
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    IV,   (  
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 1792 .);     
22.11.1744    1679 .     
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Трэцяя частка ізноў дае агульныя вызначэнні: «Па гэтай прычыне

звярнуліся да нас, каб мы зрабілі ласку, на моцы нашага найвялікшага

вяршэнства, якое нам дазволена краёвымі правамі, і на падставе кан&

стытуцый, ухваленых пра гарады на цяперашнім сейме, а менавіта пад

назвай “Гарады нашыя каралеўскія вольныя ў дзяржавах Рэчы Паспалі&

тай”, згодна з якой дазволена нам не толькі старым гарадам рэнавацый&

ныя прывілеі, калі б яны загінулі, выдаваць, але нават калі б на землях

нашых каралеўскіх паселішча якое&небудзь, што складаецца з вольных

людзей, надало сядзібе сваёй выгляд горада, тады нам, каралю, новы

лакацыйны прывілей такому паселішчу, нават з наданнем зямлі, выдаць

пакінута магчымасць, а асабліва, калі таксама горад Н. старымі прыві&

леямі ўшанаваны і як прывілеяваны горад заселены вольнымі людзьмі,

а таму прыстойны выгляд горада стварае і з часам можа стаць больш

прыстойным і больш вялікім, яму застасаваць прывілей, які зацвярджае

старую яго вольнасць на ўзор іншых прывілеяваных гарадоў выдаць і

таксама да вольнасці іншым гарадам, якія роўныя падаткі РП выплоч&

ваюць; магістрат і судовую юрысдыкцыю гэтага ж горада пацвердзіць,

ад усялякай юрысдыкцыі зямянскай, ваяводзінскай, старосцінскай, зам&

кавай вылучыць, усялякія чужыя духоўныя і свецкія юрыдыкі, размеш&
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чаныя ў межах гэтага горада, скасаваць і пад уладу і юрысдыкцыю магі&

страта Н&скага падпарадкаваць, ад цяжараў, арбітральна навязаных,

звольніць і ўжыванне ўсялякіх свабод, прэрагатываў, ушанаванняў, якія

служаць вольным гарадам, дазволіць».

Дыспазіцыя ўсіх прывілеяў аднолькавая. Яе пачатак змяшчае мэты

надання грамат: «Да гэтай просьбы як той, што грунтуецца на грамадскім

праве, мы, кароль, ласкава схіляючыся і стасуючыся да вышэйзгаданых

канстытуцый, ухваленых пра гарады на цяперашнім сейме, і жадаючы

названы горад Н. і яго жыхароў запэўніць у вольнасцях і ўшанаваннях,

якія дадзены правам, вольнымі людзямі, якія займаюцца гандлем і ра&

мяством, яго прымножыць, каб такім чынам прывесці горад да добрага

побыту і парадку, і, прымнажаючы з цягам часу, павялічыць прыбыткі

Рэчы Паспалітай». Далей даецца пералік тых вольнасцей, прэферэнцый,

прывілеяў, якія надаюцца:

• аб’яўленне горада вольным;

• прызнанне ўсіх дамоў, вёсак і тэрыторый, якія належалі паселіш&

чу і знаходзіліся ў карыстанні цяперашніх і будучых жыхароў (пры ўмове

вольнага стану і прыняцця гарадскога права), іх дзедзічнай уласнасцю

(што, аднак, не магло перашкаджаць працягу распачатых раней у дачы&

ненні гэтай маёмасці судовых працэсаў);

• падначаленне магістрату ўсіх жыхароў горада (наяўных і будучых)

любой прафесіі і сацыяльнага стану (і мяшчан, і шляхты), якія займалі&

ся рамяством і гандлем і мелі маёмасць; ускладанне на іх абавязку вы&

плочваць роўныя падаткі і наданне магчымасці карыстацца роўнымі

вольнасцямі і ўшанаваннямі;

• вызваленне горада ад зямянскай і старосцінскай, ці замкавай,

юрысдыкцыі;

• вызваленне жыхароў ад абавязку адказваць перад «чужымі» су&

дамі, падпарадкаванне іх толькі гарадскому суду, выбранаму самімі жыха&

рамі на падставе ўхваленых сеймам канстытуцый і ў адпаведнасці з імі;

• вызначэнне для незадаволеных рашэннямі гарадскога суда магчы&

масці звяртацца з апеляцыяй у адпаведныя апеляцыйныя суды гарадскіх

акруг (у Вільні для Віленскага ваяводства, Ашмянскага, Браслаўскага,

Лідскага, Вількамірскага і Трокскага паветаў; у Гродне для Гродзенска&

га, Ваўкавыскага і Мерацкага паветаў; у Коўне для Жмудзі і паветаў

Ковенскага, Прэнскага і Упіцкага; у Навагрудку для Навагрудскага вая&

водства, Слонімскага і Случарэцкага паветаў; у Брэсце для Брэсцкага

ваяводства і Кобрынскага павета; у Пінску для Пінскага, Пінска&Зарэч&
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нага, Мазырскага і Рэчыцкага паветаў; у Мінску для Мінскага, Полац&

кага, Віцебскага ваяводстваў і Аршанскага павета) або да караля і ў зад&

ворны асэсарскі суд;

• усталяванне для гарадскіх урада і суда, як і для горада ў цэлым,

абавязку адказваць толькі перад каралём і задворным асэсарскім судом

ВКЛ па справах, якія вызначаліся дзеючым правам;

• наданне гарадам права пабудаваць ратушу, а таксама крамы і ца&

гельню для гарадскога прыбытку;

• падараванне гарадам герба для выкарыстання яго на гарадскіх і

судовых пячатках7;

• вызначэнне абавязку магістрата збіраць усталяваныя раней падаткі

і павіннасці, пацверджаныя рашэннямі задворнага асэсарскага суда ВКЛ,

а таксама грамадскія падаткі, якія будуць зацверджаны правам уносіць

іх у скарб і атрымліваць адпаведныя квітанцыі;

• дазвол гарадам карыстацца ўсімі іншымі свабодамі, вольнасцямі і

ўшанаваннямі, якія вынікалі з краёвага права, усталяванага канстыту&

цыямі, і магдэбургскага права;

• замацаванне абавязку гарадам падначальвацца вышэйшым ула&

дам краіны.

Змест прывілеяў і канстытуцый Чатырохгадовага сейма гаворыць аб

згасанні магдэбургскага права. Па сутнасці, яно заставалася толькі ў

якасці крыніцы грамадзянскага, спадчыннага, крымінальнага і працэ&

суальнага права і згадвалася толькі ў пераліку крыніц свабод і вольнас&

цей. Прывілеі 1791—1792 гг. не прыгадвалі асноўныя прынцыпы маг&

дэбургскага самакіравання — вызваленне ад улады ўсіх дзяржаўных

інстытутаў, акрамя караля, партыкулярнасць права і экстэрытарыяль&

насць гарадскіх абшчын. Па сутнасці, гэта прывілеі не на магдэбургскае,

а на гарадское права РП. Змяніліся наменклатура і абсяг паўнамоцтваў

органаў самакіравання, утварылася гарадская «вертыкаль»: акругі ў го&

радзе (cyrkuł), гарады, аддзелы гарадоў на пэўнай тэрыторыі (wydział),

цэнтральныя органы [1, с. 388—396].

7 Некаторыя гербы ўпрыгожвалі патрыятычныя надпісы: «Памерці ці перамагчы —

мой дэвіз за Айчыну» (Гайна), «Ex mancipio libertas» (Жослі), «Жыццё, маёмасць і кроў

аддадзім за Айчыну» (Вевіраны), «Спярша страцім жыццё, а потым вольнасць» (Эйраго&

ла), «За народ, караля і вольнасць» (Яндсбарк, Рэтаў), «Вечная ўдзячнасць каралю і сябру»

(Вількамір), «Штандар вольнасці і адзінства» (Пераброддзе), «Pro lege et libertate» (Шакіні),

«Pro libertate» (Акмяна) [2, с. 45, 94, 107, 114, 130, 142, 149, 156, 158].
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Санкцыя прывілеяў даволі кароткая: «...засцерагаем, каб у тым ні ад

каго не мелі перашкоды». Агульная карабарацыя занатавана наступным

чынам: «На што для лепшай веры цяперашні дыплом, падпісаны нашай

рукой, загадалі змацаваць пячаткай Вялікага Княства Літоўскага».

У эсхатаколе дзень упісаны арабскімі лічбамі, месяц словам, год так&

сама арабскімі лічбамі, год панавання караля рымскімі лічбамі. Месца

выдання агульнае — Варшава. Прысутнічае толькі подпіс караля («Ста&

ніслаў Аўгуст, кароль»), без пазначэння пісара.

Маюцца адрозненні ў фармулярах прывілеяў 1791—1792 гг., выдадзе&

ных канцылярыямі ВКЛ і Кароны. Так, каронная канцылярыя часта

поўнасцю (Смотрыч (05.07.1792) — выпіс з кароннай Метрыкі прывілея

Казіміра IV на магдэбургскае права 15.08.1448; Канеў (09.07.1792) —

пацвярджэнне Стэфанам Баторыем 20.10.1576 прывілея Жыгімонта Аў&

густа 04.02.1571 на млыны (копія з кароннай Метрыкі 08.10.1791), прыві&

лей Стэфана Баторыя 27.11.1576 на пацвярджэнне зямель, выпісаны з

люстрацыі, прывілей Яна Казіміра 20.07.1661 на магдэбургскае права

(копія з кароннай Метрыкі 06.10.1777); Чыгірын прывілей Жыгімонта ІІІ

15.10.1592 на лакацыю і магдэбургскае права (копія з кароннай Метрыкі

27.01.1791); Крылаў — прывілей Жыгімонта ІІІ чэрвеня 1616 г. на лака&

цыю і магдэбургскае права (копія з кароннай Метрыкі 28.09.1791) ці ў

скарочаным пераказе (Смотрыч — рэвізія 1564 г. (копія з кароннай Мет&

рыкі), дэкрэт паміж дзедзічным войтам і старостам 1585 г. з кніг карон&

нага асэсарскага суда, люстрацыі 1616 і 1665 гг. з архіва кароннага скарбу;

Канеў — «попіс» замка 1552 г. з Метрыкі ВКЛ, ліст караля Стэфана Ба&

торыя да старосты 17.03.1581; Брацлаў — «попіс» 21.08.1545, апісанне

замка 1552 г., дэкрэт паміж мяшчанамі і старостам 29.08.1639) упісвала ў

іх змест прадстаўленых мяшчанамі актаў, якія сведчаць стан паселішча як

горада. Сярод такіх актаў трапляюцца і згадкі агульнадзяржаўных даку&

ментаў, якія не датычыліся менавіта паселішча: устава Жыгімонта Аўгу&

ста 01.04.1557, пастанова Бельскага сейма 01.07.1564 (Канеў, Чыгірын,

Крылаў, Брацлаў, Мядведаўка (Данілаў), Звенігародка), канстытуцыя

Люблінскага сейма пра інкарпарацыю ўкраінскіх ваяводстваў 1569 г.

(Канеў), трактат з Масквой 1686 г. (Чыгірын). Сярод прадстаўленых да&

кументаў былі таксама цэхавыя прывілеі (Мядведаўка) і нават наданні

горада пэўным асобам за службу (Табораў) [4, с. 5—12, 64—77, 82—90,

125—132, 529—545, 549—569]. У прывілеях гарадам ВКЛ трапляюцца

толькі падрабязны пераказ «інструмента» на павіннасці Шадаву ва Упіцкім

павеце 26.06.1779, а таксама цытаты з прывілеяў на магдэбургскае права
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Людвінову ў Прэнскім павеце, Кяйданам у Ковенскім павеце, Вялёне ў

Жмудскім княстве [2, с. 23, 39, 61, 95].

Другой асаблівасцю з’яўляецца пералік у трэцяй частцы нарацыі не&

калькіх канстытуцый: «Гарады нашы каралеўскія вольныя ў дзяржавах

Рэчы Паспалітай», «Унутранае ўладкаванне гарадоў вольных Рэчы Пас&

палітай у Кароне і ў ВКЛ», «Камісія паліцыі», «Папярэджанне адносна

ўвядзення права аб гарадах нашых, даўней каралеўскіх, а цяпер воль&

ных Рэчы Паспалітай». Таксама адсутнічае палажэнне аб дазволе збуда&

ваць ратушу, крамы і цагельні і, наадварот, маюцца палажэнні аб дазво&

ле (без пераліку канкрэтных пасад) выбраць магістрат (Брацлаў) з пра&

вам «вольнага кіравання і суда» (Смотрыч, Канеў, Чыгірын, Крылаў,

Мядведаўка, Звенігародка) ці кіравання праз магістрат, а суда — праз

гарадскі судовы ўрад (Корсунь); пасялення вольных людзей «усялякіх

хрысціянскіх рэлігій і вызнанняў» (Смотрыч, Канеў, Чыгірын, Крылаў,

Брацлаў, Корсунь, Мядведаўка,Звенігародка); пабудовы цэркваў і кас&

цёлаў (Смотрыч, Канеў, Чыгірын, Крылаў, Звенігародка). У гарадах ВКЛ

права выбіраць магістрат з пералікам пасад службоўцаў (бурмістр, войт,

радцы, лаўнікі, гмінныя, пісар, сіндык, касір) асобна адлюстравана ў

прывілеях Расейнам, Прэнам, Бейсаголе, Пуням, Цяльшам, Румшыш&

кам, Кяйданам, Ушпалям, Вількаміру, Біржам (літоўскія паветы; у пры&

вілеі Прэнам замест «бурмістр» занатавана «прэзідэнт») і Ашмянам [2,

с. 14, 17, 18, 20, 26, 33, 40, 87, 139, 141, 153].

У канстытуцыі «Папярэджанне адносна ўвядзення права аб гарадах

нашых, даўней каралеўскіх, а цяпер вольных Рэчы Паспалітай» гара&

дам, лакацыйныя прывілеі якіх загінулі, надавалася магчымасць звяр&

нуцца да канцлераў з доказамі былой наяўнасці (гэтых дакументаў), атры&

маць ад караля рэнавацыйныя прывілеі і выбраць магістраты [9, с. 297,

298]. Гэта пытанне было балючым для гарадоў і мястэчак (асабліва ў ВКЛ,

пасля таго як магдэбургскае права ў 1776 г. было пакінута толькі ў 11 яго

гарадах) і пастаўлена на парадак дня яшчэ ў агульны зварот мяшчан да

вышэйшых улад РП: «Слова літоўскіх гарадоў і мястэчак да Найясней&

шых сеймавых станаў» (красавік — чэрвень 1789 г.), «Акт аб’яднання

гарадоў» (27.11.1789), другая і трэцяя рэдакцыі «Мемарыяла гарадоў»

(1—7.12.1789) [12, с. 259—268, 305—320, 339—357]. Не пакінулі па&за

ўвагай гэта пытанне і мясцовыя сходы мяшчан. Так, у інструкцыі сходу

гродзенскага аддзела гарадоў 11.08.1791 [13, арк. 216—225] адзначалася,

што ўпаўнаважаны павінен быў дбаць пра пацвярджэнне прывілея Гродна

на магдэбургскае права 1496 г. і ўсіх наступных канфірмацыйных. Тое ж
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можна ўбачыць і ў інструкцыі агульнага сходу мяшчан Мерачы 06.08.1791

для дэлегатаў на сход аддзела ў Гродне [14, с. 126].

Назіраецца актыўная барацьба гарадскіх паселішчаў за вяртанне і

набыццё гарадскіх праў. У акты гродзенскага магістрата 05.11.1791 уне&

сены даверанасць А. Кашыцкаму на выпраўленне копій прывілеяў мяс&

тэчка Лунна з Метрыкі ВКЛ, а затым і знойдзеныя граматы: размежа&

ванне паміж горадам Лунна і землямі Я. Сапегі 1532 г. і канфірмацыі

У. Вазы і М. Вішнявецкага [13, с. 382—384, 426, 429]. Занеслі ў акты апе&

ляцыйнага горада свае рэнавацыйныя прывілеі Пуні, Віжайны, Кальва&

рыя, Прывалка [13, с. 520—525, 544—555, 621—628].

Барацьба гарадоў з эканоміямі за свае правы працягвалася і ў 1792 г.

Так, 29.03 і 21.05 датаваны скаргі ў задворны асэсарскі суд магістратаў і

мяшчан Ліды, Маркава, Ашмян, Камянца, Трабаў [15, арк. 39—39 адв.,

51—55 адв., 57—57 адв.]. Прыведзеныя ў гродзенскіх актах мандаты

Ліпска, Мастоў, Адэльска дазваляюць сцвярджаць, што ў іх былі выбра&

ны сіндыкі, адпаведна П. Хільмонік, М. Дэрсан, Р. Шумінскі, якія зай&

маліся судовымі справамі з адміністратарам гродзенскай эканоміі [13,

с. 720—728, 765—768, 793]. 15.05.1792 сваю скаргу на эканомію ў акты

Гродна занеслі і мяшчане Скідаля [13, с. 811].

Значнасць дзеяння новага гарадскога заканадаўства і прывілеяў

1791—1792 гг. пацвярджаецца тым трывалым следам, які яны пакінулі ў

мяшчанскім асяроддзі. Так, калі С. Касакоўскі звярнуўся да полацкіх

мяшчан з патрабаваннем прадставіць бурмістраў, яму адказалі, што па

новым законе ў горадзе прэзідэнт і радцы. Гараджане Дзісны не прыся&

галі канфедэрацыі аж да 28.09.1792 і працягвалі кіраваць горадам у ад&

паведнасці з новым заканадаўствам [16, с. 196, 197]. Лідскія мяшчане ў

час паўстання пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі скардзіліся ў Цэнтральную

дэпутацыю літоўскага народа на дзеянні пратаргавіцкага магістрата і

патрабавалі вярнуць той склад гарадскога самакіравання, які быў вы&

браны згодна з рэформамі Чатырохгадовага сейма [17, арк. 109—110 адв.].

Такім чынам, прывілеі 1791—1792 гг., якія мелі мэтай аднаўленне ці

наданне гарадскіх праў, адыгралі важную ролю ў станаўленні новай сістэ&

мы самакіравання ў гарадскіх паселішчах Беларусі. На падставе створа&

нага Чатырохгадовым сеймам агульнадзяржаўнага гарадскога заканадаў&

ства яны замацоўвалі новую структуру самакіравання і прынцыпы яго

дзеяння, адхіляючы партыкулярызм магдэбургскага права. Выданне

прывілеяў садзейнічала росту патрыятычных настрояў у асяроддзі бела&

рускага мяшчанства і пашырэнню яго праў.
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ДАДАТАК

Рэнавацыйны прывілей Станіслава Аўгуста Гайне8

НГАБ. Ф. 149. Воп. 3. Сп. 5. А. 4—5 адв.

[арк. 4] Переводъ Прывилегій Гаенъской:|

Во Імя Господне аминь. = Для вечной дела пямяти.|

Мы Станиславъ Августъ Божею Милостію и согласіемъ | народа Королъ

Польскій, великій Князь Литовскій, Рускій Пру|скій Мазовецкій, Самогицкій

Кіевскій волинскій, Подольскій | Подляскій Лифляндскій Смоленскій Северскій

и Черниговскій9 |

Обявляемъ симъ нашымъ дипломомъ возобновленія, всимъ въ | обще и вся&

кому особенно, кому объ томъ знать надлежытъ. такъ | ныннешнаго, какъ и въ

предъ будущаго века людемъ. Докладывано | намъ чрезъ Господъ Советниковъ и

Урядниковъ пры боку нашомъ | пребывающыхъ: Іменемъ й по делу Шляхетныхъ

Бургомистра | войта. Ратмановъ, Лавочниковъ10 и всего общества Города нашего

| вольнаго Гайна въ воеводстве Минскомъ Лежащаго: что подъ | владеніемъ пред&

местниковъ нашыхъ сіе местечко существо | свое имело, в доказательство чего

представлено намъ казен|ной декретъ съ Мещанами Гаенскими, подъ владені&

емъ Сигмунта | третего. отъ 1600го Года, М(еся)ца Маія 2го дня произведенной |

Экстрактомъ съ Метрыкъ великаго Княжества Литовскаго | сего 1792го Года

М(еся)ца Маія 10го дня выписанный, верное суще|ство местечка Гайна означа&

ющый. Почему прошено насъ, дабы | Мы по силе всевысочайшаго начальства

нашего, народовыми пра|вами намъ дозволеннаго; сходственно съ Конститу&

ціею на нынне|шномъ Сейме о Городахъ учрежденною: а именно подъ Заглаві&

емъ | «Города нашы Королевскіе вольные въ областіяхъ республики11» | по силе

коихъ позволенно намъ, нетокмо старыннымъ городамъ пры|вилегій возобновле&

нія, будебы оные загинулы выдавать, но даже когда | бы на грунтахъ нашыхъ

Королевскихъ: какоелибо селеніе, людьми | вольными поселенное, въ поселеній

своемъ изобразило видъ города. | въ ту пору нам Королю, Новую прывилегію

Ліокаціонную, съ на|даніемъ даже Земли, таковому селенію выдатъ власть оста&

в|лена. А понеже Местечко Гайно, существа своего верными | доказательствами

8 Вынасныя літары вылучаны курсівам. Скарачэнні раскрыты ў круглых дужках. Вя&

лікія літары, знакі прыпынку і прабелы паміж словамі дадзены як у арыгінале. Кірылічныя

літары, якія ў сённяшнім алфавіце не існуюць, заменены сучаснымі. Радкі аддзелены пра&

мой лініяй, аркушы — дзвюма прамымі лініямі.
9 Усё ад пачатку вылучана больш вялікім шрыфтам, а «Мы Станиславъ Августъ» яшчэ

большым.
10 Трэба «лавников».
11 Рэчы Паспалітай.
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выпробовало, и какъ Городъ упрывилегиро|ванный Людьми вольными попол&

нилося, и по тому изрядный | выдъ12 Города изображатъ начынаеть, а со время&

немъ прыстой|нейшой и обшырнейшой зделатся можетъ; Оному Диплому |во&

зобновленія, съ наданіемъ Городских правъ, по прымеру прот|чыхъ упрывиле&

гированныхъ городовъ, выдатъ, къ вольному из|бранию Магистрата, по силе

конституцій на ныненшномъ Сейме | сочыненной, допиститъ13, отъ всякаго на&

чальствія. Земяньскаго | воеводинскаго, Старостинскаго Замковаго исключытъ,

Юридики | всякие чужые Духовные и Свецкіе, въ обмежованіи сего Города | на&

ходящыеся уничтожыть, и оные подъ власть и начальство | Магистрату ||

[арк. 4 адв] Магистрату14 Гаинскаго поддать, отъ тягостей самовольно | нало&

женныхъ освободить, и употребленія всяких свободъ пользъ и | преимуществъ

вольнымъ городамъ служащыхъ дозволить соизво|лили: къ коему прошению какъ

сходному съ общымъ изаконе|ніемъ15 Мы Король16 благоскланяясь: въ следствіе

выше имян|нованной Конституцій на ныннешномъ Сейме учрежденной, | о Го&

родахъ17; къ тому желая имяннованное Местечко Гайно | и его обывателей, въ

вольностьяхъ и преимуществахъ права|ми дозволенныхъ утвердить, оное воль&

ными людьми купечест|вомъ и рукоделиемъ упражняющымися умножыть, и

тимъ | образомъ сей городъ к лутчему порядку и состоянію довести | а умнажа&

ющыеся со временемъ доходы Республики18 прыбавить: | Імяннованной Городъ

Гайно вольнымъ узнавъ, всяких обыва|телей въ ономъ Городе такъ нынне осед&

лыхъ, какъ и въ предъ | поселяющыхся, а крепостно до никого ненадлежащыхъ

и | къ Городскому праву прысоединенныхъ Людьми вольными, | Землю въ обме&

жованій сего города находящуюся, и черзъ ихъ оседлую | ихъ домы, деревни, и

прынадлежности, буде какіе къ онаму Го|роду Законно нынне належать, За ихъ

собственность на|следственную прызнаемъ, что недолжно препятьствовать | на&

чатимъ а неоконченнымъ деламъ. всякихъ обывателей | имяннованного Города

Гайнскаго, дворанскаголи или мещан|скаго рода Людей, упражняющыхся ку&

печествомъ или руко|делиемъ, или щынкомъ19 питающыхся, или какимъ небудъ

| промысломъ жывущыхъ, и въ ономъ городе такъ нынне по|местие имеющыхъ,

какъ и въ предъ поселится могущыхъ | какого бы небыли достоинства чына и

Званія, начальству | Городовому, и Городскому Магистрату сегожъ города, да и

рав|нымъ податямъ вольностіямъ и преимуществамъ подвлас|тными иметь же&

12 Трэба «вид».
13 Трэба «допустить».
14 «у» выпраўлена з «а».
15 Трэба «узаконениемъ».
16 Абодва словы вылучаны больш вялікім шрыфтам.
17 Слова вылучана больш вялікім шрыфтам.
18 Рэчы Паспалітай.
19 Трэба «шынком».
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лаемъ, и имяннованное Местечко Гайно | въ месте съ его обывателями, отъ вся&

каго начальства Зе|мянскаго, воеводинскаго Старостинскаго Замковаго, по силе

пра|ва нынне о Городахъ учрежденнаго иземляемъ, и что ни одынъ | изъ обыва&

телей сего города, ни въ какомъ деле, съ Городска|го ли владения, или, съ персо&

нальности последовавшомъ, | ни предъ какимъ общымъ судомъ, даже ни предъ

Замковымъ | Старостинскимъ отвечать нестанеть, но только предъ | начальствомъ

Городскимъ, по предписанію ныннешнаго уза|конения, о Городахъ учрежден&

наго, чрезъ оседлыхъ в томъ | Городе обывателей избраннымъ отвечать долженъ.

Пред|писуемъ: А буде кто декретомъ начальства город|скаго Гаинскаго, шчыталъ&

бы себя обеженнымъ20, въ ту | пору в апелляціонный судъ въ Городе Минске. ||

[арк. 5] для городовъ воеводства Минскаго, по ныннешнаго Сейму предпи&

са|нію, за окружной означеннымъ, или въ Судахъ нашыхъ Задворных | Ассесор&

ских, великаго Княжества Литовскаго, по роду делъ въ узако|неній изображен&

ныхъ, властенъ будеть выносить аппелляцію | Начальство же и Городскій Судъ,

за начальство и опредиленія21 | сегожъ Города, да и целой имяннованной Городъ

Гайно22 негде | болея, какъ только передъ нами и судомъ нашымъ Задворнымъ |

Ассесорскимъ великаго Княжества Литовскаго, по деламъ въ уза|коненій пред&

писаннымъ, отвечать обязанны будуть: Къ то|му, дабы сей городъ въ публич&

номъ рынке, Ратушу для совета | и Городскихъ Судовъ, да еще въ похожыхъ на то

местахъ, ятки | и лавки въ пользу города, и Городской Кирпичный Заводъ вы&

стро|илъ, оному дозваляемъ. Дабыже сей Городъ Гайно, такъ по | деламъ судебъ&

нымъ, какъ и подвластнымъ Городскому началь|ству, своимъ отличнымъ ползо&

вался преимуществомъ, такой | оному Гербъ надаемъ, какий здесь начертенъ

находится. тоесть |Герой на Лошади, въ оружій и шышаке, въ правой руке обна&

жен|ную саблю держашый23, съ надписю, Умереть или победить | есть мой Ло&

зенъ за Отечество24. Коего то Герба на печа|тьяхъ и всякихъ делахъ ономуже

Городу употреблять | дозваляемъ. Какая же дань съ сего Города и Грунтовъ | къ

оному прынадлежащыхъ по праву прынадлежащы|ми окажутся, и оная опреде&

леніемъ Судовъ нашыхъ Зад|ворныхъ Ассесорских великаго Княжества Литов&

скаго, во | исполненіе Законовъ по сему делу на ныннешномъ Сей|ме учрежден&

ныхъ, въ денежной уплате определени бу|дуть: таковые Магистратъ сего города,

отъ обывате|лей изберать, и туда куда Законы повеливають вносить | Квитацій

съ уплаченныхъ въ обще даннинъ, на имя | Города отберать будеть: а кроме тыхъ:

данинъ, како|вые общественные подати, по предписаній Законовъ состо|ять, или

20 Трэба «обиженнымъ».
21 Трэба «определения».
22 Вылучана больш вялікім шрыфтам.
23 Трэба «держащый».
24 Увесь надпіс падкрэслены.
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будуть означенны, таковые въ казну Республики25 | вносить сеиже Городъ обя&

занъ будеть: Протчыхъ всяких | свободъ вольностей и преимуществъ, каковые

обществен|нымъ узаконеніемъ Городамъ вольнымъ дозволенны суть: | и каково&

му правленію сійже вольные Города касатель|но высочайшой власти, подвлас&

тенны быть должны, | всіо то, въ вольномъ семъ Городе Гайне, Зделанно и | ис&

полнено иметь желаемъ: за и всякимы преимущества|ми, такъ изъ народоваго

узаконенія а26 особливо Кон|ституціовъ на Сеймахъ учрежденныхъ, какъ изъ

пра|ва Городскаго Магдебурскаго последовавшыми Меща|намъ Гайнскимъ пол&

зоватся дозваляемъ, и дабы въ томъ | отъ никаго ||

[а. 5 адв] отъ никаго, нималейшаго неимели препятьствия остере|гаемъ: въ

чемъ для лутчей вероятности и вазности27 | сию диплому рукою нашею подпи&

савъ: Печатью ве|ликаго Княжества Литовскаго скрепить велели. — | Дана въ

варшаве го28 дня М(еся)ца29 Лета Господ|няго 1792го Панованія нашего 28го Года.

|Подлинная подписана тако: Станиславъ Августъ | Король Диплома возобновле&

ния Города вольнаго | Республики30 Гайна въ воеводстве Минскомъ лежаща|го. —

Переводилъ философій Докторъ Іванъ Сухецкій31

Артыкул  паступіў  у  рэдакцыю  16  чэрвеня  2015 г.

25 Рэчы Паспалітай.
26 Выпраўлена з «и».
27 Трэба «важности».
28 Лічба прапушчана.
29 Далей назва прапушчана.
30 Рэчы Паспалітай.
31 Пад апошнім словам росчырк.


