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Змены, выкліканыя буржуазнымі рэформамі, запатрабавалі новых 

механізмаў гаспадарання і стратэгій паводзінаў. Па меры складвання дзелавога 

асяроддзя на тэрыторыі Беларусі, прамысловыя прадпрымальнікі пачалі больш 

актыўна асвойваць фабрычна-заводскую сферу вытворчасці, выкарыстоўваючы 

розныя прыёмы павелічэння прыбытковасці сваіх прадпрыемстваў. У выніку, 

напярэдадні Першай сусветнай вайны ў спісе пяцідзесяці багацейшых 

прадпрымальнікаў Беларусі прамыслоўцы займалі 31 пазіцыю. 

Побач з актыўнай эканамічнай дзейнасцю, прамысловыя прадпрымальнікі 

прымалі ўдзел і ў грамадскім жыцці на тэрыторыі Беларусі. У першую чаргу гэта 

было звязана з іх дабрачыннай дзейнасцю.Так, у канцы ХІХ ст. у беларускіх 

губернях налічвалася 596 дабрачынных арганізацый і ўстаноў, з якіх звыш 80 % 

былі прыватнымі. У 1901 г. іх колькасць павялічылася амаль у два разы і склала 

1066 адзінак [2, с. 163–164]. 

На тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. асноўнымі 

накірункамі дзеяння прыватных дабрачынцаў з’яўляліся медыка-сацыяльная 

дапамога, дабрачыннасць у сферах адукацыі (асабліва – жаночай) і прафесійнай 

падрыхтоўкі, асветніцкай і нацыянальна-культурнай дзейнасці. У беларускіх 

губернях, у адрозненне ад цэнтральнарасійскіх, больш актыўна ў справе 

дабрачыннасці праяўлялі сябе прадстаўнікі дваранскага саслоўя. Да ліку 

найбольш вядомых асоб, якія актыўна займаліся грамадскай дзейнасцю ў 

Беларусі і мелі непасрэднае дачыненне да прамысловага прадпрымальніцтва, 

неабходна аднесці княгіню І.І. Паскевіч-Эрыванскую, уладальніцу Добрушскай 

папяровай фабрыкі і двух заводаў у Гомельскім павеце. У 1879 г. пры яе ўдзеле 

было заснавана Таварыства дапамогі навучэнцам, мэта якога было матэрыяльна 

падтрымліваць вучняў, якія атрымлівалі сярэднюю адукацыю. Сярод 

выпускнікоў навучальных устаноў, у якія ахвяравала грошы І.І. Паскевіч-

Эрыванская, былі вядомы авіяканструктар П.В. Сухі і не менш вядомы псіхолаг 

Л.С. Выгоцкі. Разам з тым, па ініцыятыве княгіні ў Гомельскім і Дзятлавіцкім 

паветах былі адкрыты чатыры прыватныя народныя вучылішчы [1, с. 54–56]. 

Важнае месца займала дабрачынная дзейнасць і ў жыцці княгіні 

М.М. Радзівіл, якой у 1910 г. у Ігуменскім павеце належалі лесапільны і 

вінакурны заводы. Асаблівую ўвагу яна надавала дзецям-сіротам, ахвяруючы 

сродкі для адкрыцця прытулкаў. На яе рахунку таксама будаўніцтва і ўтрыманне 



беларускамоўных школ у Ігуменскім павеце, грашовая падтрымка беларускіх 

студэнтаў Санкт-Пецярбургскага, Кіеўскага і іншых універсітэтаў, матэрыяльная 

падтрымка беларускіх каталікоў і вернікаў іншых канфесій. Вырашаючае 

значэнне для развіцця беларускай культуры мела дзейнасць М.М. Радзівіл па 

падтрымцы выдавецтва «Загляне сонца і ў наша ваконца» ў Санкт-Пецярбургу, 

першай беларускай газеты «Наша Ніва», каталіцкага клерыкальнага часопіса 
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«Беларусь» на лацінскай мове і шэрагу іншых выданняў. Дзякуючы ахвяраваным 

княгіняй сродкам былі надрукаваны першыя кнігі Я. Коласа і М. Гарэцкага, М. 

Багдановіча і К. Буйло, а таксама іншых прадстаўнікоў беларускай інтэлегенцыі 

[1, с. 56–57]. 

Дабрачыннасць з боку прадстаўнікоў купецкага саслоўя ў беларускіх 

губернях мела больш сціплыя маштабы ў параўнанні з цэнтральнай часткай Расіі, 

дзе фактычна прадпрымальнікі з ліку купецтва матэрыяльна падрыхтавалі 

росквіт нацыянальнай культуры ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. [3, с. 490]. 

Прычынай такой з’явы на тэрыторыі Беларусі стала адсутнасць сталых купецкіх 

родаў, накшталт расійскіх Трацьяковых, Мамантавых, Бахрушыных, Шчукіных 

і інш., а таксама нязначнасць капіталаў у большасці купцоў. Разам з тым, 

паколькі большасць прамысловых прадпрымальнікаў з ліку купецкага саслоўя 

былі яўрэямі, у асноўным ажыццяўлялася падтрымка не беларускіх, а яўрэйскіх 

устаноў і арганізацый. 

Да ліку найбольш значных дабрачынных учынкаў купецтва на тэрыторыі 

Беларусі варта аднесці грашовыя ахвяраванні ўладальніка лесапільнага завода ў 

мястэчку Смалявічы Б. Суціна, які аказаў дапамогу пры будаўніцтве 

Смалявіцкай яўрэйскай бальніцы ў памеры 17 тыс. руб., а таксама гаспадара 

ганчарнага завода ў Мінску В.І. Поляка, які накіраваў 1500 руб. на ўладкаванне 

земляробчай калоніі для бедных яўрэяў. Аднак, у апошнім выпадку акрамя 

альтруістычных матываў меліся і эгаістычныя. Справа ў тым, што згодна з 

расійскім заканадаўствам такая сума ахвяравання, скіраванага на заснаванне 

названых калоній, давала права на атрыманне спадчыннага ганаровага 

грамадзянства. Некаторыя з прадстаўнікоў купецтва з дапамогай дабрачыннай 

дзейнасці намагаліся ўвекавечыць сваё імя, што таксама з’яўлялася праявай 

эгаістычных матываў. Так, яўрэйская багадзельня ў Бабруйску насіла імя 

мясцовага прамысловага прадпрымальніка Н.М. Рабіновіча, які ахвяраваў гэтай 

установе дом, кошт якога складаў 13 тыс. руб. [2, с. 165–167]. 

Памеры купецкіх ахвяраванняў, за выключэннем названых, былі 

невялікімі. Пры гэтым яны залежалі ад матывацыі, а не ад даходаў 

прадпрымальнікаў. Так, старшыня праўлення акцыянернага таварыства 

тытунёвай фабрыкі ў Гродна І.Л. Шэрэшэўскі ў 1912 г. ахвяраваў на 

дабрачынныя мэты 265 руб. [2, с. 167]. Варта адзначыць, што адзначаны 

прамысловец, які ў 1913 г. займаў пятае месца ў спісе багацейшых 

прадпрымальнікаў Беларусі, валодаў адным з самых прыбытковых 

прадпрыемстваў у беларускіх губернях. Сумарны кошт вырабленай на яго 



тытунёвай фабрыцы прадукцыі ў 1910 г. склаў звыш 2,2 млн. руб. Для 

параўнання, княгіня І.І. Паскевіч-Эрыванская, акрамя адзначанай вышэй 

дабрачыннай дзейнасці, штогод ахвяравала 2800 руб. на ўтрыманне дзіцячага 

прытулку для дзяўчынак [1, с. 55]. 

Але нельга сцвярджаць, што купцы, якія займаліся прамысловым 

прадпрымальніцтвам у Беларусі, не аказалі ўплыву на развіццё адукацыйна-

асветніцкай сферы. Непасрэдны ўплыў праяўляўся ў тым, што прадстаўнікі 

купецкага саслоўя нярэдка займалі пасады ганаровых даглядальнікаў і 

папячыцеляў вучылішч. Выконваючы свае абавязкі, яны не толькі бралі ўдзел у 

паседжаннях або старшынствавалі на ўрачыстых сходах, але і ўносілі найбольш 

значныя ахвяраванні на патрэбы навучальных устаноў. Але больш значным быў 

ускосны ўнёсак купецтва ў развіццё беларускага асветніцтва. Справа ў тым, што 

ў пачатку ХХ ст. прадстаўнікам купецкага саслоўя належалі шматлікія друкарні. 

Ускосны характар тлумачыцца тым, што, з аднаго боку, гэта былі прамысловыя 

прадпрыемствы, якія прыносілі іх уладарам пэўны прыбытак, а з другога – на 

тыпаграфіях друкаваліся кнігі, якія з’яўляліся крыніцамі ведаў і стваралі важныя 

ўмовы для развіцця культуры. Так, у Віцебскай губерні працавала тыпаграфія М. 

Нэймана, у якой у 1908–1912 гг. былі надрукаваны наступныя выданні: «Працы 

Віцебскай вучонай архіўнай камісіі», тры тамы «Полацка-Віцебскай даўніны», 

«Помнікі царкоўнай даўніны Полацка-Віцебскага краю і іх ахова» і інш. 

Найбольшую вядомасць атрымалі мінскія тыпаграфіі В. Тасьмана і Х. Дворжэца 

і Б. Саламонава. У тыпаграфіі Х.Дворжэца былі надрукаваны «Гапон» В. Дуніна-

Марцінкевіча, творы У. Сыракомлі, кнігі Ф.М. Ястрэмскага «Стагоддзе Мінскай 

губерні» і «Геаграфія Мінскай губерні». Тыпаграфія В. Тасьмана напярэдадні 

Першай сусветнай вайны друкавала перыядычныя выданні: «Мінскае слова», 

«Рэха», «Кур’ер», а таксама штомесячны часопіс на польскай мове «Ахова імя 

Марыі». Купецкія тыпаграфіі працавалі і ў іншых беларускіх гарадах, аднак 

унёсак іх уладароў у развіццё асветніцкай сферы не быў аднолькавым: некаторыя 

займаліся выдавецтвам кніг, а іншыя – друкавалі бланкі і справаздачы, паколькі 

ад іх можна было атрымаць больш сталы прыбытак [2, с. 156, 160–161]. 
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