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Прысвечана вывучэнню арганізацыі рамеснай вытворчасці ў гарадскіх уладаннях каталіцкай царквы на тэрыторыі Бе-
ларуси ў сярэдзіне XVII — XVIII ст. Звяртаецца ўвага на той факт, што рамяство было асноўным заняткам населыгіцтва ка-
таліцкіх гарадоў і мястэчак поруч з земляробствам, жывёлагадоўляй і рознага кпггалту промысламі. Ha падставе спецыяльнай 
літаратуры і архіўных матэрыялаў вылучаны асноўныя групы рамесніцкіх прафесій, якія пераважалі ў гэтым тыпе гарадскіх 
паселішчаў Беларусі ў перыяд з сярэдзіны XVH па XVIII ст. Прасочана дынаміка росту колькасці рамеснікаў і асобных груп 
рамесніцкіх прафесій. 

Ключавыя  словы: гарады; мястэчкі; каталіцкі; рамеснікі; млыны; інвентар; апрацоўка скуры; металаапрацоўка; дрэва-
апрацоўка; будаўніцтва; транспарт; паслугі; корчмы. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ РЕМЕСЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В КАТОЛИЧЕСКИХ ГОРОДАХ И МЕСТЕЧКАХ 

БЕЛАРУСИ В СЕРЕДИНЕ XVII - XVIII в. 

А. А. ПРУДНИКОВ  4 

^Белорусский  государственный университет, пр. Независимости,  4, 220030, г. Минск,  Республика Беларусь 

О б р а з е ц цитирования: 
Пруднікаў А. А. Асаблівасці арганізацыі і развіцця рамес-
най вытворчасці ў каталіцкіх гарадах і мястэчках Беларусі 
ў сярэдзіне XVn - XVin ст. // Весн. БДУ. Сер. 3, Гісторыя. 
Эканоміка. Права. 2016. № 1. С. 3-8. 

For c i ta t ion: 
Prudnikov A. A. Features of  the organization and development 
of  craft  production in the Catholic Chmches' cities and towns 
in Belarus in the middle of  XVH - XVIII century. Vesnik  BDU. 
Ser.  3, Gistoryja. Jekanomika.  Prava. 2016. No. 1. P. 3-8 
(in Belarus.). 

Автор: 
Александр Александрович Прудников  - аспирант кафедры 
истории Беларуси древнего мира и средних веков исто-
рического факультета. Научный руководитель - кандидат 
исторических наук, доцент Ю. Л. Казаков. 

Author: 
Alexander  Prudnikov,  postgraduate student at the department 
of  the history of  Belarus of  ancient time and Middle Ages, 
school of  history. 
info@panprofesor.  com 

3 



Веснік БДУ. Сер. 3.2016. № 1. С. 3-

Посвящена изучению организации ремесленного производства в городских владениях католической церкви на территории
Беларуси в середине XVII - XVIII в. Обращается внимание на тот факт, что ремесло являлось основным занятием населения
католических городов и местечек наряду с земледелием, животноводством и различного рода промыслами. На основании из-
данной литературы и архивных материалов выделены основные группы ремесленных профессий, преобладавших в данном
виде городских поселений Беларуси на протяжении середины XVII - XVIII в., прослежена динамика роста числа ремесленни-
ков и отдельных групп ремесленных профессий. 

Ключевые  слова: города; местечки; католический; ремесленники; мельницы; инвентарь; обработка кожи; металлообра-
ботка; деревообработка; строительство; транспорт; услуги; корчмы. 
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The article is devoted to study of  the organization of  handicraft  production in the urban possession of  the Catholic Church in
Belarus in the middle of  XVII - XVIII century. The author pays attention to the fact  that the craft  was the main occupation of  the
population of  Catholic cities and towns, along with agriculture, animal husbandry and various crafts.  Based on the published literature
and archival materials the author underlines the main group of  craft  trades which were prevailed at this type of  urban settlements of
Belarus during the middle XVII - XVIII century. Also the dynamics of  growth in the number of  separate groups of  artisans and craft
trades are traced. 
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Да пытання развіцця рамеснай вытворчасці ў гарадах і мястэчках Вялікага Княства Літоўскага
(BKJI) даўно звяртаюцца даследчыкі. На жаль, мястэчкі разглядаюцца толькі часткова [1, s. 233],
праблемай з'яўляецца фрагментарнасць дакументальных звестак. Інвентары гарадоў і мястэчак
абмяжоўваліся ўказаннем імені мешчаніна без пазначэння рамяства. Выключэнне складалі выпадкі,
калі яно замяняла прозвішча. На працягу першай паловы XVII ст. назіраецца паступовае знікненне
сувязі прозвішча з рамяством [1, s. 234-235]. 

На пачатковым этапе развіцця рамяство ў мястэчках было цесна звязана з вясковым, якое мела важнае
значэнне для патрэб мяшчан і двара феадала [1, s. 237-239]. С. Александровіч вылучае 7 груп прафесій,
звязаных з апрацоўкай металу, скуры і дрэва, вырабам спажывецкіх тавараў і адзення, будаўніцтвам,
выкананнем паслуг [1, s. 244—245]. 

Амаль няма звестак пра рамеснікаў ва ўладаннях Віленскага біскупства на мяжы XV-XVI стст., але
нельга казаць, што рамеснікаў там не было [2, s. 119]. У мястэчку Германішкі ў 1592 г. падчас спісання
інвентару не было зафіксавана згадак пра рамеснікаў [3, арк. 415-416]. У 1731 г. у валасцях Віленскага
біскупства (каля 870 сялянскіх дымоў) былі згаданы 73 рамеснікі 18 прафесій [2, s. 119-120]. 3 інвентару
ўладання Вяжышча ў Віцебскім павеце (1623 г.), што належала да Полацкай езуіцкай калегіі, таксама
цяжка здабыць звесткі пра рамеснікаў [4, арк. 213-218]. 

Паводле С. Александровіча, на працягу другой паловы XVI - першай паловы XVII ст. зменшыўся
працэнт рамеснікаў, якія займаліся апрацоўкай металу і скуры, і павялічылася колькасць занятых у вы-
рабе спажывецкіх прадуктаў і адзення [1, s. 241-244]. 

Мястэчка Задзеў у Віленскім павеце, паводле інвентару 1644 г., спецыялізавалася на вырабе ал-
каголю, пра што сведчыць вялікая колькасць катлоў - 17 на 41 дым у мястэчку, а таксама 2 карчмы
[5, арк. 3-13 адв.]. Другі інвентар (першая палова XVII ст.) згадвае каваля Ілью Слабковіча, шаўца
Якуба Цыбульскага і рамесніка, які «скуры дворныя выпраўляе», таксама 2 міснікаў (спецыялістаў
па вырабе драўлянага посуду. - А. 77.) - бацьку Мікалая і сына Мацея [6, арк. 1-2]. Мястэчка мела
5 рамеснікаў на 26 дымоў (каля 20 %). 

Мястэчка Параф'янава (Аршанскі павет) было заснавана ў 1649 г., хоць паселішча на гэтым месцы
існавала даўней [2, s. 105]. Мястэчка мела каля 17 дымоў, у ім жылі рамеснікі Станіслаў Сталяр, шавец
Мікалай Пятроўскі, Яраш Півавар, Іван Каваль, Стаска Віннік; ляснічыя. Рамеснікі складалі каля 29 %
насельніцтва. Асновай прыбытку з'яўляўся продаж алкаголю: можна было варыць піва, але выраб-
ляць гарэлку без дамовы з арандатарам забаранялася, за парушэнне плацілі 20 коп літоўскіх грошаў
[7, арк. 11-17, 64]. Быў у Параф'янаве таксама кірмаш [7, с. 17]. 
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У першай палове XVII ст. мястэчка Экімань у Полацкім ваяводстве (уладанне ордэна езуітаў) 
мела 136 аселых пляцоў. Імёны рамеснікаў не захаваліся, але з гістарычных крыніц вядома, што на 
гвалт мяшчане павінны былі хадзіць да млына Спаскага, а гэта значыць былі млынары; «калі хто мае 
піва, мёд, гарэлку <...> ад кожнага напою павінны даваць па капе літоўскіх грошаў на год, ад вагі 
1 памераў»1 - адпаведна, ажыццяўляўся выраб алкагольных напояў; «ад перавозкі арэнды плацяць 
30 коп і свой увесь посуд даюць» [4, арк. 183-185] - значыць, былі развіты транспартныя паслугі 
(хутчэй, гаворка ідзе пра перавозку алкаголю). 

Мястэчка Стрэшын Рэчыцкага павета, якое адыгрывала важную ролю ў абарончай сістэме BKJI, 
мела замак, а на яго патрэбы неабходны былі спецыялісты рэдкіх прафесій. Так, інвентар 1635 г. згадвае 
«генерала», пушкара, вознага (чалавек, які займаецца перавозкай), ганчароў, некаторыя з іх працавалі 
цэлы год, а некаторыя - толькі зімой [8, с. 1], - відаць, на будове замка. 

У інвентары 1650 г. рамеснікі Стрэшына не называюцца, але можна заўважыць некалькі прозвішчаў, 
якія паказваюць прыналежнасць мяшчан або іх родных да рамеснікаў: Гаўрыла Кушняровіч, які меў 
яшчэ 4 гады слабады, Краўцова ўдава, Сцяпан Кушняровіч (таксама 4 гады слабады), Краўчанка 
[9, арк. 1-1 адв.]. Маем, такім чынам, 4 рамеснікаў на 33 дымы, адпаведна, каля 12 % дымоў былі 
заняты рамяством. У мястэчку Радуніца, якое знаходзілася недалёка ад Стрэшына, згаданы Іван Каваль, 
Міхал Аўчыннік, Яска Бандар і Фёдар Краўчук [9, арк. 1-1 адв.]. Суадносіны складаюць: 4 рамеснікі на 
23 дымы, гэта значыць 17 % дымоў належалі рамеснікам. 

Першыя падараванні караля Ягайлы каталіцкай царкве ўказваюць у якасці павіннасці «дань мя-
довую» [2, s. 102]. Прывілей вялікага князя Жыгімонта Кейстутавіча, які падараваў у 1435 г. сяло 
Параф'янава Віленскаму біскупству, таксама мае такую павіннасць [2, s. 105]. Напрыканцы лістапада 
1652 г. акты Віленскай капітулы ўтрымліваюць запіс аб тым, што «замест 60 кадак мёду <...> аддава-
ных штогод з Ігумена <.. .> згадзіліся прымаць <.. .> грашамі ад падданых ігуменскіх» [10, s. 157]. Зна-
чыць, можна гаварыць аб прысутнасці тых, хто займаўся вырабам мёду і іншай прадукцыі (воск і г. д.). 

У актах Віленскай капітулы прысутнічае запіс 1663 г. аб перавозцы дошак з мястэчка Гадуцішкі 
Віленскага павета для рэстаўрацыі кафедральнага касцёла ў Вільні [10, арк. 174]. Можна дапусціць, 
што там былі не толькі рамеснікі, але і тартак. 

Паводле тарыфу дымоў Віленскай капітулы, мястэчкі Германішкі Ашмянскага і Гервяты Віленскага 
паветаў у 1690 г. мелі карчму і млын, а значыць, і рамеснікаў, якія іх абслугоўвалі. Колькасць дымоў 
складала адпаведна 49 і 66 [11, арк. 3 адв.]. 

У Бакнггах Ашмянскага павета, нгго належалі да Віленскай капітулы, у 1698 г. быў толькі адзін Іван 
Ключнік (які можа аказацца рамеснікам у справе вырабу ключоў). Інвентар абавязваў ездзіць раз на год 
з падводамі ў Вільню або плаціць палову капы грошаў [12, арк. 1—2]. У гэтым можам бачыць сведчанне 
аб зараджэнні транспартных паслуг. Падобная інфармацыя часта сустракаецца ў інвентарах паселі-
шчаў, якія знаходзіліся недалёка ад Вільні. Інвентар Бакштанскай воласці 1699 г. згадвае ў Бакштах 
ляснічага і таге ж ключніка, але яго імя ўжо не называецца. У Бакштах пуставала шмат пляцоў і валок, 
заселеных дымоў было толькі 10 [13, арк. 1-1 адв.], доля дымоў, занятых у рамястве, складала 20 %. 

У XVIII ст. ажыўляецца гаспадарчае развіццё і немалую ролю ў гэтым адыгрывае гандаль алкаголем; 
з'яўляюцца і пашыраюцца новыя спецыяльнасці. У Стрэшыне ў 1702 г. «новы бровар збудаваны на 
гарэлку». Прысутнічае пякарня, згадваюцца Пётр Каваль, Астап Бандар, Фёдар Швец, Яска Алейнік. 
«Ганчары стрэшынскія са сваіх майстэрань» абавязваліся плаціць 30 злотых, значыць, іх было нямала. 
Арандатар карчмы плаціў 250 злотых у год. Мястэчка мела каля 36 дымоў [14, арк. 1 адв. - 2 адв.], 
рамеснікам належала каля 10 дымоў, што складала 28 % ад агульнай колькасці. 

У мястэчку Карпілаўка, якое ўваходзіла ў склад Стрэшынскага маёнтка, было 8 дымоў, сярод яго 
жыхароў згадваўся Павел Швец, ёсць звесткі пра некалькіх ганчароў. Каля Карпілаўкі знаходзіліся 
2 рудні - новая Увараўская і Еляшоўская «з аб'ездкай і шынком». У руднях выраблялі жалеза 
3 балотнай руды [14, арк. 7-7 адв.]. Ha іх выкарыстоўвалася як наёмная праца прафесійных руднікаў, 
так і прымусовая праца сялян, а рудні часта здаваліся ў арэнду [1, s. 256]. У 1703 г. у Стрэшыне віленскі 
канонік К. П. Панцажыньскі заклаў яшчэ адну рудню [10, арк. 276]. 

Ордэн картузаў у Бярозе Берасцейскага павета меў адзіны ў BKJI кляштар. Да іх уладанняў належала 
і мястэчка Бусяж у Слонімскім павеце. У 1712 г. тут быў «бровар стары, але <.. .> добры», карчма і мльш 
(на 2 колы), якія арандаваў яўрэй. Пры млыне працаваў млынар Пятрук Ермаленя. У дакументах згадваюцца 
таксама рыбакі Фёдар Заромскі і Аляксей (без прозвішча). Прысутнічаюць Кавалёнкі, называюцца 
Ляўковічы-баяры - Павел, Ян і Самуэль, якія павінны «толькі з лістамі, дзе кажуць <.. .> ехаць і хадзіць», 
а таксама выпраўляцца «ў падводы». Жыхарам мястэчка забаранялася вырабляць алкагольныя напоі, акрамя 
як з прычьшы вяселля, хрысцін і памінак, і толькі з ведама арандатара [15, арк. 8-20]. Бусяж меў 13 заселеных 
пляцоў, рамесніцкіх дымоў было каля 6 (без Кавалёнкаў), адпаведна, іх доля складала каля 50 %. 

1 Тут і далей пераклад наш. - А. П. 
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Да 1714 г. у Стрэшыне колькасць дымоў зменшылася з 36 да 34, з'явіліся новыя рамеснікі. 
Як і 12 гадоў таму, тут жыў Пятро Каваль, з'явіліся ганчары Іван і Якуб, а таксама Яцка Бондар. 
Прысутнічае згадка пра арэнду карчмы, а таксама азёр, што дае магчымасць меркаваць і пра наяўнасць 
рыбакоў [16, арк. 1-5 адв.]. Усяго на гэты час у мястэчку жыло каля 5 рамеснікаў, адпаведна, каля 15 % 
дымоў належалі ім. Інвентар дае звесткі і пра мястэчка Горваль (у тым жа павеце): у ім было 36 дымоў, 
дзе пражывалі каваль Харка Шавяленка, бондар Іван Юшко, Яцка Неваднічанка, прозвішча якога можа 
паходзіць ад слова «невад». Функцыянавала карчма, 2 рудні - Баравіцкая і Таўстыкоўская, а таксама 
млын, пры якім працаваў млынар. Жыхары плацілі за арэнду азёр, што сведчыць пра наяўнасць рыба-
коў. Падданыя «не павінны адмаўляцца ад <.. .> лоўлі рыбы <.. .> будавання млыноў, рудні, засыпання 
грэблі». Ёсць звесткі і пра борці. Зімой трэба было адвозіць у Вільню ласіныя скуры [16, арк. 6 адв. -
15 адв.]. Колькасць рамеснікаў складала прыблізна 10 чал., або каля 30 % дымоў. 

У 1727 г. мястэчка Стрэшын павялічваецца да 51 дыму, аднак колькасць рамеснікаў не змянілася. 
У дакументах за гэты год згадваюцца каваль Пятро Таталон, Яцка Бондараў, Кузьма Бондар, Апанас 
Неваднічы, Пятро Ганчарэнка, «цэх-майстар» Купрэй Гвілюн (без прафесіі). Была карчма з шынком 
і млынам. Інвентар дае звесткі пра «пасылкі» («з лістамі <...> да Горваля») і лоўлю рыбы («колькі 
трэба будзе людзей да неваду хадзіць») [17, арк. 1-4]. Рамеснікаў было каля 10 чал., тэта значыць 20 % 
дымоў. Інвентар згадвае півавара, млыны, рудні, бортніцтва, а таксама абавязак аддаваць «скуры лася, 
мядзведзя, рысі» [17, арк. 21]. 

У Карпілаўцы, якая мела 23 двары, пражывалі Раман Рашэтнік, Іван Катляр, Паўлюк Швец, Васіль 
Кравец, Васка Краўчонак. Яўрэі трымалі карчму, мяшчане плацілі «язёўшчыну» [17, арк. 4 адв. - 5, 
19-19 адв.]. У мястэчку жылі мінімум 5 рамеснікаў, гэта значыць каля 22 % дымоў. 

У мястэчку Відзы ў Браслаўскім павеце ў 1731 г. пражывалі 54 мешчаніны (47 хрысціян і 7 іўдзеяў), 
сярод якіх цесляры Казімір Маеўскі, ІСшыштаф Шульскі і Юзаф Кунцар, каваль Самуэль Бубуль, 
краўцы Стэфан Літвін і Сымон Чапяла, швец Ежы Свірбовіч, кушнер Марцін Казлоўскі. У апісанні 
двара прысутнічаюць пабудовы «слесарскай работы», якія рабіў слесар. У двары знаходзілася пякарня, 
над возерам - бровар з саладоўняй. У навакольных паселішчах можна знайсці рамеснікаў, якія, пэўна, 
выконвалі працу і для мястэчка. У в. Балікі гэта былі ткач Юзаф Баліка і кравец Зыгмунт Баліка; 
у в. Чапляны - сядляр Казімір Латочка, гарбар Кшыштаф Кякштас; у в. Пацюны - гарбар Самуэль 
Манюк; у в. Айцмяны - Юзаф Кажамяка (прозвішча); у в. Равішкі - ткач Лаўрын Дэрвініс. Была 
ў мястэчку і карчма [18, с. 65-71,77]. Такім чынам, у Відзах жылі больш за 10 рамеснікаў, гэта значыць 
каля 20 % ад агульнай колькасці дымоў. 

Да сферы паслуг належаць таксама транспартныя паслугі. У актах Віленскай капітулы за 1731 г. 
адзначана, што ў Параф'янаве «падданыя абцяжараны падводамі да Вільні» [10, s. 310], з гэтай пры-
чыны нават пачыналі следства [10, s. 311]. 

У 1735 г. у Стрэшыне дзейнічала «пякарня <...> старая», а таксама бровар. Але пра рамеснікаў 
згадак няма. У дакументах называюцца Сяргей Кавалёў, Дзям'ян - Кавалёў зяць. Пад даныя павінны 
былі ездзіць у Горваль, а таксама хадзіць з невадам. У Стрэшыне на гэты час было 50 дымоў 
[19, арк. 1-4 адв.]. У Карпілаўцы жылі Арцём Шаўчонак, Кузьма Кухаронак, Раман Рашэтнік, Лаўрын 
Краўчонак, Іван Катляр, Мікіта Цясляр; Кажамяка, Жыд Кравец. Таксама на слабадзе былі Гаўрыла 
Калеснікаў і Радзівон Швец. У Стрэшыне функцыянавалі рудня, карчма і 2 млыны - Салонскі і Губіцкі, 
а значыць, на іх працавалі некалькі рамеснікаў. У Карпілаўцы было 35 дымоў [19, арк. 7-17]. Колькасць 
рамеснікаў можна прыблізна ацаніць у 15 чал., што дае 40 % дымоў рамеснікаў. 

Інвентар Стрэшына (без даты, у загалоўку пазначана «XVIII ст.», але хутчэй за ўсё ён адносіцца да 
першай паловы XVIII ст.) у чарговы раз згадвае пушкара [20, арк. 1-2 адв.], аднак колькасць жыхароў 
ацаніць цяжка. 

У Параф'янаве ў 1737 г. дзейнічалі пякарня, бровар. Жылі зямяне Сымон Кулакоўскі, Яска Стры-
мінскі і Тамаш Залатуха (які мог займацца апрацоўкай золата). Яны павінны былі хадзіць з лістамі; 
баяры - хадзіць у «пасылкі», тое ж мусілі рабіць і асаднікі. Усе абавязаны былі хадзіць на засыпанне 
грэблі. Асноўнай павіннасцю тут былі аказанне паслуг (пасылак) і праца пры млыне. Мястэчка мела 
7 дымоў, больш за палову яго жыхароў займаліся аказаннем паслуг [21, арк. 1-10]. 

Пашыранымі былі прафесіі, звязаныя з апрацоўкай дрэва. Дрэва з некаторых уладанняў выка-
рыстоўвалася далёка за іх межамі. У 1753 г. у Стрэшыне было нарыхтавана шмат мачтавага дрэва 
[10, арк. 336]. У 1755 г. Стрэшын меў 64 дымы, склад рамеснікаў у параўнанні з 1737 г. не змяніўся. 
Побач з мястэчкам знаходзіліся рудня і млын, ёсць інфармацыя пра выраб паташу [22, арк. 5-6, 31-32]. 
Інвентар 1759 г. у цэлым паўтарае гэтыя звесткі [23, арк. 5-32]. 

Мястэчка Лельчыцы (Убарць) Мазырскага павета ў 1763 г. мела 55 дымоў, з якіх больш за 10 займалі 
рамеснікі і выканальнікі паслуг: 2 кавалі - Сямён Уласевіч і Павел Дзяшновіч; 4 (!) млынары - Васіль, 
Хведар і Сава Сяргейкі, а таксама яшчэ адзін з невыразна запісаным прозвішчам; 2 стральцы - Стэфан 
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Таболіч і Васіль Карыскі. Падданыя былі абавязаны даваць падводы, хадзіць з невадам, «акрамя шаўца, 
каваля, бондара і кушняра» [24, арк. 14—15 адв.]. Значыць, у мястэчку прысутнічалі прадстаўнікі гэтых 
рамесніцкіх прафесій. Калі бондары працавалі звыш патрэбы двара, ім за гэта плацілі; стральцы павінны 
былі «мінімум па 3 дужыя звяры застрэліць у год». Ад асноўных павіннасцей вызваляліся войты, 
падвойскія, баброўнікі, асочнікі, млынары, бондары, шаўцы, неваднікі, кушняры [24, арк. 15 адв. - 16]. 
Былі тут бровар, руцня, карчма з каморай, згадваліся руднікі з Новай Рудні Сямён Дрыня, Яска Гарай, 
Курачоў; са Старой Рудні - Міхал Хамук, Раман Ястрэмбскі, Пятро Гутнік. Ёсць згадка пра «дань 
мядовую» [25, арк. 2-3 адв., 19 адв.]. Колькасць дымоў рамеснікаў у Лельчыцах складала ад 25 да 40 %. 

Мястэчка Бяроза ў другой палове XVIII ст. было даволі вялікім - 146 дымоў (1767 г.). Рамеснікі 
шанаваліся ўладальнікамі. У дакументах згадваюцца Азік Цырульнік (прозвішча), Ян Шанко - ганчар, 
Ян Шанко - муляр, Сахарка - ткач, Хведар Краўчук, Марцін і Баўтрамей Цагельнікі, Станіслаў Тыш -
шынкар, гарбар і некалькі рыбакоў. Ёсць згадкі пра пчол у борцях, якімі займаліся мяшчане. Бацькі 
павінны былі навучыць дзяцей свайму рамяству. Рамеснікі маглі аддаць дзяцей «на навукі» пры ўмове, 
што яны вернуцца ў Бярозу [26, арк. 1-5]. Ёсць звесткі аб прады на тартаку, пры млыне, у начной 
стражы «для прадухілення агню» і абавязку дапамагаць рыбакам хадзіць з невадам «на рацэ або возе-
ры па чарзе» [26, арк. 4]. Асноўным заняткам з'яўляліся выраб і продаж алкагольных напояў. Картузы 
апекаваліся яўрэямі, хрысціянам выраб алкаголю фактычна быў забаронены [26, арк. 4]. Колькасць 
рамеснікаў акрэсліць складана, але можна дапусціць, што іх дымы складалі каля 15-20 % ад агульнай 
колькасці. 

Насельніцтва мястэчка Бусяж у Слонімскім павеце ў 1780 г. налічвала ўсяго 11 жыхароў, з якіх 
толькі 2 былі рамеснікамі - Янка Каваль і не названы па імені млынар [27, арк. 19 адв. - 20]. Такім 
чынам, маем каля 20 % рамесніцкіх дымоў. 

У 1772 г. усходняя частка тэрыторыі Беларусі адышла да Расіі, разам з ёй і частка Стрэшынскага 
маёнтка. У 1780 г. нейкі яўрэй пад апекай расійскага генерала выказаў намер ажыццяўляць закупку 
дубоў у Стрэшыне для далейшай іх апрацоўкі і продажу. Віленская капітула дала дазвол з умовай, што 
кантракт яўрэй падпіша пад сваю адказнасць [10, s. 373]. 

У Мядзведзіцах Навагрудскага павета ў 1782 г. жылі 2 млынары - Стэфан Канцлерчык і Станіслаў 
Калясінскі [28, арк. 1-2]. Мястэчка Ігумен у Мінскім павеце ў 1787 г. мела 54 дымы, ёсць згадкі пра 
млын «на двух колах» і абавязак раз на 2 тыдні лавіць рыбу ў возеры побач з млынам. Акрамя тага, 
мястэчка павінна было даваць «дань мядовую» [29, арк. 1-12, 31-32 адв., 49]. 

У мястэчку Германішкі Ашмянскага павета (уладанні біскупа I. Масальскага), паводле інвентару 
1790 г., знаходзіліся бровар, млын, карчма. Там было 19 дымоў, пражывалі толькі 2 рамеснікі - каваль 
Станіслаў Зуза і млынар Мацей Вярбіцкі [30, арк. 44—80]. Гэта складае каля 10 % дымоў. 

У XVIII ст. колькасць рамесніцкіх прафесій узрастае да 36. Супаставім звесткі пра колькасць 
прафесій у сярэдзіне XVII ст. з адпаведнымі данымі за XVIII ст. (табліца). 

Колькасць рамесніцкіж прафесій у каталіцкіх гарадах і мястэчках у сярэдзіне XVII - ХУІП ст. 

Галіна вытворчасці 
Сярэдзіна XVII ст. XVIII ст. 

Галіна вытворчасці 
Колькасць прафесій % Колькасць прафесій % 

Спажывецкія тавары 5 31,3 10 27,8 

Апрацоўка скуры 2 12,5 3 8,3 

Выраб адзення і абутку 2 12,5 3 8,3 

Апрацоўка металу 1 6,2 5 13,9 

Апрацоўка дрэва 3 18,8 5 13,9 

Буцаўніцтва 2 12,5 4 11,1 

Транспартныя і іншыя паслугі 1 6,2 6 16,7 

Усяго 16 100 36 100 

У сярэдзіне XVII - XVIII ст. амаль не змяняецца ўдзельная вага рамеснікаў, занятых у вырабе 
спажывецкіх тавараў і будаўніцтве, пры павелічэнні ў 2 разы колькасці прафесій. Узрастае колькасць 
рамеснікаў, якія займаліся апрацоўкай металу (у 5 разоў болып прафесій і амаль у 2 разы большая 
ўдзельная вага) і выконвалі транспартныя і іншыя паслугі (у 6 разоў большая колькасць прафесій 
і ў 3 разы - удзельная вага). Мы бачым змяншэнне долі працаўнікоў, занятых у апрацоўцы скуры 
(пры павелічэнні колькасці прафесій) і вырабе адзення і абутку (пры нязначным павелічэнні колькасці 
прафесій), а таксама апрацоўцы дрэва (большая колькасць прафесій). 
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