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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

САЦЫЯЛЬНАЕ РАССЛАЕННЕ ГАРАДСКОГА НАСЕЛЬНІЦТВА 
ГРОДНА І ПОЛАЦКА Ў КАНЦЫ XV – ПАЧАТКУ XVII СТСТ. 

А. У. Абазовік 

Перыяд другой паловы XV – пачатку XVIІ стст., у гісторыі ВКЛ 
звычайна характарызуецца дзяржаўнай талерантнасцю, адсутнасцю 
значных сацыяльных канфліктаў як унутры асобных саслоўяў, так і 
паміж рознымі сацыяльнымі групамі. З канца XІV ст. беларускія гарады 
пачалі атрымліваць магдэбургскае права – права на самакіраванне, 
пачаўся працэс афармлення мяшчанскага саслоўя. У XV–XVІ стст. ужо 
цэлы шэраг буйных гарадоў ВКЛ валодаў нямецкім правам. Сярод іх 
трэба адзначыць Гродна і Полацк, якія з’яўляліся буйнымі 
адміністратыўнымі, гаспадарчымі і ваеннымі цэнтрамі. Сацыяльнае 
расслаенне беларускага горада ў канцы XV – пачатку XVIІ стст. у 
артыкуле было разгледжана менавіта на іх прыкладзе. Па-першае, гэтыя 
гарады знаходзіліся ў блізкім юрыдычным становішчы (абодва горада 
атрымалі магдэбургскае права амаль у адзін час: Гродна – 1496 г., 
Полацк – 1498 г.). Па-другое, яны з’яўляліся буйнымі 
адміністратыўнымі і стратэгічнымі цэнтрамі. Па-трэцяе, палітыка, якая 
праводзілася вярхоўнай уладай у адносінах да гэтых гарадоў, 
адрознівалася, што магло быць звязана з іх геаграфічным становішчам 
(Гродна межаваў з Польшчай і Нямецкім ордэнам, а Полацк з 
Маскоўскім княствам). Гэта, у сваю чаргу, магло паўплываць на 
становішча гарадскога насельніцтва і яго структуру. 

Мэтай артыкула з’яўляецца вызначэнне галоўных асаблівасцей і рыс 
сацыяльнага развіцця гарадскога насельніцтва, асноўных прычын і 
шляхоў яго расслаення ў канцы XV – пачатку XVIІ стст. на прыкладзе 
гарадоў Гродна і Полацка. 

Тэрмін «мяшчане» замацаваўся на тэрыторыі Беларусі прыблізна з 
1460-х гг. і абазначаў асобнае падатковае саслоўе, якое ўключала ў сябе 
розныя катэгорыі гараджан – рамеснікаў, купцоў-гандляроў, служак, 
домаўладальнікаў і інш. Гараджанамі лічылі ўсіх, хто жыў у горадзе, 
мяшчанамі ж толькі тых, хто меў спецыяльныя льготы і перавагі [5, с. 
376]. У сваёй сутнасці мяшчанства і ўвогуле жыхары горада былі масай 
нестабільнай, дынамічнай і разнароднай, асабліва што тычыцца перыяду 
XV–XVII стст. [6, с. 80].  

Наданне Гродна магдэбургскага права вялікім князем літоўскім 
Аляксандрам 11 ліпеня 1496 г. [1, с. 59] мела вялікае сацыяльнае 
значэнне. У цэлым, граматы на магдэбургскае права абвяшчалі тры 
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прынцыпы: адмену існуючага перад тым звычаёвага, літоўскага і 
старажытнарускага права; адмену ўлады і суда над мяшчанамі з боку 
адміністрацыі ўладальніка; заснаванне самакіравання ў выглядзе 
выбраных мяшчанамі органаў, якія складалі магістрат і раду [5, с. 359]. 
Гэта значыць, што ўся адміністрацыйная і судовая ўлада над горадам і 
яго жыхарамі перадавалася радзе, якую павінны былі абіраць самі 
гараджане [1, с. 60]. Аднак засяданне ў магістрацкай лаве ды радзе, 
судовыя паслугі, спагнанне падаткаў і мытаў, арэнда камунальных 
прадпрыемстваў, незаўсёды адпаведнае выкарыстанне гарадскіх 
фінансаў давалі неблагія даходы [4, с. 260]. Што, у сваю чаргу, 
актывізавала працэсы сацыяльнай дыферэнцыяцыі сярод мяшчанства. 

Да ліку мяшчанскай арыстакратыі ў Гродна належылі ўраднікі 
магістрата, заможныя цэхавыя майстры, уладальнікі нерухомасці [4, с. 
255]. У групу гарадскіх мяшчанскіх эліт уваходзілі таксама і купцы, якія, 
дзякуючы свайму маёмаснаму стану, выбіраліся ў органы гарадскога 
самакіравання [4, с. 260]. Асаблівую групу гарадскога насельніцтва ў 
Гродна складалі феадалы, якія жылі ў горадзе. Такія ж незалежныя 
групы складалі духавенства, слугі каралеўскага замка, якія 
падпарадкоўваліся толькі замкавай адміністрацыі, слугі феадалаў, якія 
жылі ў доме свайго гаспадара, прыгонныя, пераселеныя ў горад на 
гарадскія ўчасткі [8, с. 22]. У адрозненне ад усіх гэтых груп, гараджане, 
падначаленыя самакіраванню, лічыліся паўнапраўнымі жыхарамі і 
называліся мяшчанамі. У сярэднюю групу гарадскога насельніцтва 
Гродна ўваходзіла асноўная частка рамесных майстроў і гандлёвага 
люду, невялікая частка чаляднікаў некалькіх прафесій (металістаў, 
цырульнікаў і інш.). Бядноту запаўняла маса вучняў, майстры, якія не 
мелі чаляднікаў, збяднелыя рамеснікі і інш. [8, с. 22].  

У горадзе жыла яшчэ адна сацыяльная група – гарадскі плебс. 
Паводле свайго прававога ды маёмаснага статусу плебс падзяляўся на 
шэраг праслоек. У першую з іх уваходзілі чаляднікі, некваліфікаваныя 
сезонныя рабочыя, хатняя служба. Да хатняй службы належалі парабакі, 
кухары, кухаркі, лёкаі, мамкі, нянькі, гаспадыні, хлопцы, палацавыя 
вартаўнікі, фурманы, рамізнікі, садоўнікі. Наступную прыступку плебсу 
займала праслойка лёзных, убогіх ды жабракоў [4, с. 265]. У самым яго 
нізе знаходзіліся крымінальныя элементы і прастытуткі [4, с. 266]. 
Плебейскі пласт быў пазбаўлены ўсялякіх правоў гараджаніна і ў 
прававых адносінах не быў звязаны ні з адной з названых вышэй 
саслоўных і юрыдычных груп [8, с. 22]. 

Трэба адзначыць, што лік гарадскога насельніцтва папаўняў і селянін, 
які валодаў пэўнымі матэрыяльнымі магчымасцямі, што дазвалялі яму 
ўладкавацца ў горадзе як паўнапраўнаму гараджаніну. Такім чынам, 
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сяляне, якія валодалі рамеснай прафесіяй, аказваліся ў сферы цэхавых 
сувязяў, хоць і не мелі «сваёй аселасці», г. зн. уласнага дома і двара 
(жылі на становішчы «каморнікаў»). Пад не маючымі аселасці ў горадзе 
разумеліся таксама і майстры, якія жылі на феадальных юрыдыках ва 
ўласных дамах або ў дамах, якія належалі ўладальнікам юрыдык. На 
ўключэнне гэтай часткі гараджан у сістэму цэхавых сувязяў рашуча 
настойвала гарадская абшчына [9, с. 63–64].  

На тэрыторыі Беларускага Падзвіння тэрмін «мяшчане» пранік у 30-я 
гг. XV ст., а ў 40-я гг. XV ст. гэты тэрмін ужо трывала замацаваўся і часта 
ўжываўся ў адносінах да жыхароў Полацка [10, с. 63–64]. У 40-я – 
пачатку 60-х гг. XV ст. мяшчанамі называліся толькі тыя полацкія купцы, 
якія мелі ўласную нерухомую маёмасць на тэрыторыі гарадоў, былі 
асабіста свабоднымі і падпарадкоўваліся непасрэдна велікакняскаму 
намесніку (гаспадарскія мяшчане). Акрамя таго, значная частка 
насельніцтва Полацка складалася з духоўных і свецкіх феадалаў і іх 
падданых, а таксама асоб, якія жылі на землях духавенства, баяраў і 
мяшчан («мяшчанскія сябры») [10, с. 65]. У цэлым, мяшчанская абшчына 
была вылучана са складу зямлі-воласці толькі пасля надання Полацку 
магдэбургскага права. Полацк атрымаў магдэбургскае права прывілеем 
Аляксандра ад 4 кастрычніка 1498 г. [2, с. 179]. Жыхары Полацка былі 
вызвалены з-пад судовай улады полацкага ваяводы і іншых дзяржаўных 
ураднікаў ВКЛ: «отъ судовъ и моцей всихъ воеводъ и пановъ и старостъ, 
судей и подсудковъ, и нашихъ намъстниковъ и иншыхъ заказниковъ 
великого княжъства нашого». Ствараліся органы гарадскога 
самакіравання – магістрат і рада [2, с. 181]. Акрамя таго, прывілей 1498 г. 
уключыў у склад полацкага мяшчанства ўсё насельніцтва места, акрамя 
духавенства і баяраў: «вси люди владычныи, и игуменьины, и тежь 
чернецкіи и поповскіи, и боярскіи, и мъщанскіи и всихъ иныхъ, которые 
тамъже живуть». На магдэбургскае права былі таксама пераведзены 
жыхары вёсак, якімі валодалі мяшчане і путныя слугі [2, с. 180]. 

Як і ў іншых беларускіх гарадах, самае высокае становішча ў Полацку 
ў XVI – пачатку XVII стст. займалі баяры–шляхта. У Полацку да 
вышэйшага саслоўя ў XVI–XVII стст. належалі, як і раней, асобныя 
мяшчане. У іх лік уваходзілі землеўласнікі і купцы, сярод якіх вылучаліся 
вельмі заможныя гараджане [7, с. 53]. Мяшчане – уладальнікі маёнткаў у 
Полацку (як і ў Гродна) складалі сацыяльную эліту гарадской абшчыны, і 
для іх было абавязковым, як і для шляхты, нясенне асабістай вайсковай 
службы [5, с. 362]. Сярод заможных мяшчан вылучаліся «славетныя» 
мяшчане-радцы [6, с. 6], «паспалітыя людзі месцкія» ці «паспольства» – 
гэтая частка насельніцтва складала гарадскі патрыцыят і менавіта яна 
магла засядаць у гарадской радзе і магістраце [3, с. 62]. Сярэдні слой 



 331

гараджан прадстаўлялі майстры, падмайстры, вучні з ліку паўнапраўных 
гараджан, гандляры, уласнікі крам на рынках [3, с. 66]. У цэлым, сярэдні 
слой у буйных гарадах у XVI–XVII стст. складаў да паловы ўсіх жыхароў 
[7, с. 53]. Акрамя таго, горад прыцягваў вялікую колькасць збяднелых 
сялян («чорных людзей») [3, с. 66]. Асабіста вольнае збяднелае сялянства 
– «лёзныя» і «гульцяі» – з’яўляліся гарадскімі жыхарамі, аднак 
паўнапраўнымі гараджанамі, як і ў Гродна, лічыліся толькі тыя, хто меў 
нерухомую маёмасць («аселасць»). Частка «чорных людзей» працавала па 
найме («найміты», «парабкі», «слугі») ці займалася купляй-продажам 
тавараў («перакупнікі»). У Полацку «лёзных» наймалі на гандлёвыя 
караблі для аховы купецкіх абозаў («молодцы») [7, с. 53]. Уключэнне 
«лёзных» у склад мяшчанскага саслоўя абцяжарвалася тым, што для 
гэтага быў патрэбны пэўны маёмасны мінімум, галоўным чынам у 
выглядзе сталай «аселасці», г. зн. дома. У большасці выпадкаў для 
беднаты гэта было немагчыма. На самым нізе гарадской сацыяльнай 
лесвіцы знаходзіліся жабракі [5, с. 365]. 

Такім чынам, у Гродна і Полацку ў канцы XV – пачатку XVII стст. 
узмацнілася саслоўная дыферэнцыяцыя ўнутры гарадскога грамадства, 
што было звязана з наступнымі фактарамі. Па-першае, абодва горада 
атрымалі магдэбургскае права ў канцы XV ст., якое значна паскорыла 
афармленне мяшчанскага саслоўя. На аснове магдэбургскага права ў го-
радзе ствараліся выбарныя органы самакіравання – магістрат і рада. 
Засядаць у радзе маглі толькі заможныя мяшчане. Для ніжэйшых слаёў 
насельніцтва не было ні якой магчымасці ўдзельнічаць у гарадскім 
самаўпраўленні (з-за адсутнасці пэўнага маёмаснага цэнзу). У сваю чаргу, 
засяданне ў радзе стварала шырокія магчымасці для хуткага павелічэння 
маёмасці. Па-другое, магдэбургскае права закранула толькі частку 
гарадскога насельніцтва, і ў гэтым сэнсе беларускі горад у сацыяльна-
прававым плане выглядаў даволі страката. Па-трэцяе, у гарадах мелі 
маёмасць феадалы, якія не падпарадкоўваліся радзе і адпаведна не плацілі 
падаткі гораду, што абвастрала супярэчнасці паміж мяшчанамі і 
феадаламі і ў далейшым паслужыла прычыный шматлікіх канфліктаў. 
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АПАКРЫФІЧНЫЯ ЕВАНГЕЛЛІ –ЎМОВЫ І ЭТАПЫ 
НАПІСАННЯ 

А. С. Барнюк 

Апакрыфічныя евангеллі з’яўляюцца буйной групай апокрыфаў( – 
схаваны) – хрысціянскіх некананічных твораў. У канон(спіс кніг, якія 
лічацца аўтарытэтнымі і прызнаюцца рэлігійнай грамадой) увайшлі ў 
выніку чатыры евангеллі(сінаптычныя (Мацвея, Марка, Лукі) і евангелле 
Яна). На сённяшні момант вядома каля пяцідзесяці евангелляў, якія маюць 
розную ступень захаванасці – некаторыя дайшлі цалкам, большасць ва 
ўрыўках. Пра частку твораў есць звесткі, але самі творы не захаваліся, 
альбо не знойдзены. У працах хрысціянскіх пісьменнікаў III стагоддзя – 
Тэртуліяна і Арігена ўжо ўзгадваюцца шматлікія з гэтых евангелляў. 

Прычын стварэння некананічных евангелляў было некалькі. Па –
першае, хрысціянскі канон быў зацверджаны толькі ў IV стагоддзі,на 
Нікейскім Саборы. Але хрысціянства было ўжо значнай рэлігіяй на той 
момант, якая ахоплівала вялікія рэгіёны і мела шмат прыхільнікаў. 
Пытанне, на якія крыніцы абапірацца стаяла значна раней – яшчэ ў I-II 
стагоддзях[2, c.6]. Разбітыя па розных частках Рымскай Імперыі і 
бліжэйшых тэрыторый, хрысціянскія абшчыны стваралі свае ўмоўныя 
“каноны” – прыкладам чаго з’яўляецца канон Мураторыя[1, ст. 300-303], 
складзены не пазней 170 года. Акрамя таго, існавалі шматлікія 
ерэтычныя накірункі, якія выбіваліся з асноўнахрысціянскай плыні. Яны 
таксама мелі сваіх аўтараў, якія пісалі свае варыянты евангелляў. Толькі 
у IV стагоддзі сабор у Нікее здолеў выпрацаваць кампрамісную пазіцыю 


