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ў другой палове XIX — пачатку XX ст.
Удругой палове XIX — пачатку ХХ ст. у Беларусі адбываліся імклівыя сацыяльныя змены. Яны 
былі звязаныя з размываннем структуры традыцыйнага грамадства ва умовахяго пераходу 

ад аграрнага да індустрыяльнага узроуню развіцця. Гэтыя змены увасобіліся у значных 
пераутварэннях у  эканоміцы, удасканаленні яе інфраструктуры, глыбокім пранікненні гандпёва- 
грашовых адносінау у грамадскае жыццё. Яны закранулі практычна усе сферы жыцця чалавека 

і найперш выявіліся у працэсах дыферэнцыяцыі і стратыфікацыі грамадства, урбанізацыі, 
павелічэння сацыяльнай і тэрытарыяльнай мабільнасці насельніцтва, пашырэння пісьменнасці 
іадукацыі і інш. Прастор ім быу нададзены буржуазнымі рэформамі 1860—1870-хгг. Гэты вельмі 

складаны і супярэчлівы перыяд у гісторыі Беларусі стау часам сістэмных пераутварэнняу у 
эканоміцы і адным з важнейшых этапау мадэрнізацыі. Мадэрнізацыя Беларусі удругой палове 

XIX — пачатку XX ст. паказала, што яе лес залежау пераважна ад сялянства, 
яго адносінауда зменау. але увасабленнем дадзеных працэсау стала мяшчанства.

У артыкуле паказана эвалюцыя саслоуна-пра- 
вавога становішча мяшчанства Беларусі у другой 
палове XIX — пачатку XX ст., а таксама вызначаны 
яго колькасны склад, узровень пісьменнасці і ма- 
більнасці прадстаунікоу буйнейшага з гарадскіх са- 
слоуяу. Адзначым, што мяшчанства, нягледзячы на 
тое, што яно колькасна было другой па велічыні са- 
слоунай групай тагачаснага беларускага грамадст- 
ва, яшчэ не стала прадметам асобнага даследаван- 
ня беларускіх гісторыкау. Агульная характарысты- 
ка сацыяльнай арганізацыі мяшчанства Беларусі, 
асобныя аспекты яго удзелу у сацыяльна-эканаміч- 
ным жыцці знайшлі адлюстраванне у манаграфіях

А.Каханоускага, Н.Палятаевай, З.Шыбекі, артыкулах 
А.Бурачонка, К.Церашковай1 і інш.

Тэрмін "мяшчане", які ужывауся у афіцыйным да- 
кументазвароце і заканадаустве Расійскай імперыі 
для абазначэння асобнай сацыяльнай групы насель- 
ніцтва, вытворныадназвы гарадскіхпаселішчауу за- 
ходніх губернях — "места", "мястэчка". Зауважым, 
што гэты тэрмін меу не толькі саслоуна-прававы кан- 
тэкст, але таксама выкарыстоувауся для характары- 
стыкі рыс характару і асабовых якасцяу чалавека, ча- 
ста у негатыуным кантэксце, што актыуна абмяркоу- 
валася у расінскай публіцыстыцы у другой палове 
XIX — пачатку XX ст. Менавіта у гэты час тэрміну быу
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нададзены пазасаслоуны этычны змест2. Мяшчанам 
у публіцыстыцы, а нярэдка і у тагачасным грамадст- 
ве, прыпісвалася адсутнасць творчасці, актыунасці, 
схільнасцьда "старыхтрафарэтныхформ"3. Гапоуны 
яго прынцып — "быць як усе"4. Яно характарызава- 
лася як сімвал безаблічнасці. Мяшчанства расіпскімі 
публіцыстамі супрацьпастаулялася інтэлігенцыі, якая 
у сваю чаргу "характарызавалася творчасцю новых 
форм і ідэалау і актыуным правядзеннем іх ужыццё у  
кірункуда фізічнага і разумовага, грамадскага і аса- 
бістага вызвалення асобы"5.

Паводпе прававых нормау падданыя Расімскай 
Імперыі, за выключэннем асобных груп "іншародцау", 
падзяляліся начатыры "галоуныяродылюдзей" (са- 
слоуі): дваранства, духавенства, гарадскіх і сельскіх 
абывацеляу6. Кожнае з іх не уяуляла сабой кансаліда- 
ваную групу, а падзялялася на асобныя разрады, да- 
статкова розныя па сваім прававым становішчы. Ся- 
род гарадскіх абывацеляу вылучаліся чатыры групы: 
ганаровыя грамадзяне, купцы, мяшчане і цэхавыя. 
Фактычна саслоуямі, якія вызначала заканадаучае 
афармленне і замацаванне абавязкау і правоу, са- 
цыяльных функцый і заняткау, перадача прыналеж- 
насці да саслоуя па спадчыне, адметны менталітэт, 
самасвядомасць, можнапрызнацьтолькі ганаровых 
грамадзян і мяшчан. Апошнія утваралі колькасна най- 
больш значную групу гарадскіх абывацеляу. Адзна- 
чым, што гарадскія саслоуі былі найбольш адкрытыя 
і прыцягвалі у свой скпад самыя актыуныя сацыяль- 
ныя элементы7.

Саслоуны я правы і сацыяльная арганіза- 
цыя мяшчан. Эвалюцыя саслоунага заканадауст- 
ва Расійскай імперыі сведчыла аб паступовым фар- 
міраванні грамадзянскай супольнасці і павольным 
пераходзе да грамадзянскай роунасці. Асновай ста- 
наулення раунапраунай грамадзянскай супольнасці 
выступала гарадское саслоуе мяшчан. У прававым 
сэнсе прыналежнасць да яго не вызначалася пэу- 
нымі умовамі. Адпаведна з расійскім заканадауст- 
вам, кожны чалавек, які не належау да пэунага са- 
слоуя, абавязковазалічваусядамяшчанства. Прына- 
лежнасць да іншых саслоуяу вызначалася асаблівы- 
мі умовамі, якія не залежалі ад волі асобных людзей. 
У прыватнасці, прыпісацца да сялянства можна бы- 
лотолькі сазгоды сельскай грамады. Прыналежнас- 
ць да мяшчанства была пажыццёвай, перадавалася 
у спадчыну і выключала магчымасць належаць да ін- 
шагасаслоуя8. Набыццё правоу мяшчанстваадбыва- 
лася праз прыпіску да мяшчанскай грамады з атры- 
маннем адпаведнага "прыёмнага прыгавору". Асобы, 
якія належалі раней да пэуных сельскіх ці мяшчанскіх 
таварыствау павінны былі паказацьтакзваны "звапь- 
ніцельны прыгавор". Да мяшчанскай грамады бела- 
рускіх гарадоу маглі прыпісвацца без іх згоды усе асо- 
бы, якія не належалі да пэунага саслоуя і павінны былі 
"абраць род жыцця". Да іх ліку адносіліся пазашлюб- 
ныя дзеці; падкідышы; асобы, якія не ведалі свайго 
паходжання; прадстаунікі непрывілеяваныхсаслоуяу, 
якія на агульных умовах трапілі на дзяржауную служ-

бу, але былі звольненыя з яе да атрымання класна- 
га чыну; замежныя грамадзяне, якія атрымалі ра- 
сійскае падданства; асобы, звольненыя з вайскова- 
га стану (за выключэннем дваран); і тыя, хто перай-
шоуухрысціянстваз нехрысціянскіх канфесій9. Аднак
усе яны на працягу пяці гадоу павінны былі атрымаць 
адпаведны дазвол з боку мяшчанскай грамады10.

Працэдура прылічэння да мяшчанскай грамады 
на працягудругой паловы XIX — пачаткуХХст. значна 
спрасцілася, асабліва дпя тых, хто раней не належау 
да пэунай грамады. Прывядзем некалькі прыкладау. 
Ганна Пілецкая, якая была народжаная па-за шлюбам 
і не належала ні даякой грамады, рашэннем Мінскай 
казённай палаты ад 18 лютага 1914 г. без прыёмнага 
прыгаворубыла прылічанада мінскіх мяшчан". У ар- 
хівах захавалася шмат спрау аб прылічэннях да мя- 
шчанскай грамады падкідышау. Так, улютым 1914 г. 
у адпаведнасці з прашэннем мінскага таварыства 
"Міласэрнасць" без прыёмнага прыгавору быу пры- 
лічаны да ліку мінскіх мяшчан падкідыш Віктар (1896 
года нараджэння). Пры рэгістрацыі яму было дадзена 
імя па бацьку і прозвішча ад імя яго"успрыемніка — 
Віктар Рыгоравіч Грыгор’еу12. Тое ж самае адбылося 
з падкідышам Ганнай (1897 года нараджэння), якой 
пры рэгістрацыі было дадзена імя па бацьку і про- 
звішча Ганна іванауна іванова13. Па прашэнні мін- 
скай мяшчанкі Юзэфы Кульбацкай у красавіку 1914 г. 
да мясцовай мяшчанскай грамады былі прылічаны яе 
пазашлюбныя дочкі Вольга (1892 года нараджэння) 
і Казіміра (1897 года нараджэння). Пры рэгістрацыі 
першай з іх было дадзена імя па бацьку і прозвішча 
Вольга Мікалаеуна Мікалаева, а другой — Казіміра 
Феліцыянауна Феліцыянава14. Былая 'Терманская 
грамадзянка" Мар’яна Пагаржэльская, якая прыня- 
ла расійскае падданства, рашэннем казённай пала- 
ты у студзені 1914 г. была прылічаная да мінскіх мя- 
шчан15. Былы "аустрыйскі грамадзянін" Уладзіслау 
Ласкота, які прыняу расімскае падданства, быу пры- 
лічаны 8 лютага 1913 г. да мінскіх мяшчан без прыём- 
нага прыгавору16.

Мяшчане, якія жылі у сельскай мясцовасці, нія- 
кіх адрозненняу у параунанні з сялянствам у пла- 
не падсуднасці не мелі17. У чэрвені 1889 г. мяшчане, 
якія пражывалі пастаянна у вёсцы, у дачыненні судо- 
вай і паліцэйскай улады былі падпарадкаваныя дзе- 
янням правіл, прынятых дпя сялян. Мяшчане кож- 
нага горада утваралі мяшчанскую грамаду, на ча- 
ле якой знаходзіуся стараста разам з памочнікамі. 
Апошнія выбіраліся на трохгадовы тэрмін і зацвяр- 
джаліся губернатарам. У гарадах Віленскай, Гродзен- 
скай і Мінскай губерняу дзейнічалі асобыя дэпутац- 
кія мяшчанскія сходы18. Важнейшым правам мяшчан- 
скіх карпаратыуных арганізацый быу разгляд спрау 
аб выключэнні са складу грамады асоб, якія здзейс- 
нілі злачынствы ці іншыя ганебныя учынкі. Магілёускі 
губернатар А.Дэмбавецкі вылучау сярод мяшчан- 
хрысціян Магілёускай губерні карэнных жыхароу га- 
радоу і так званых прыпісных — тых, хто перайшоу "у 
мяшчанезіншыхсаслоуяу— былыхдваравых, шлях-
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ты, адстауных салдат, яурэяу і іншых. Гэтыя прыпіс- 
ныя прышлыя людзі часам і не жывуць у гарадах, да 
якіх прыпісаліся "'9.

У поунай ступені грамадзяне атрымлівалі магчы- 
масць карыстацца правамі свайго саслоуя пасля да- 
сягнення пауналецця20. Правы стану прыпыняліся для 
душэуна хворых асоб, а таксама тых, хто адсутнічау 
без вестак у месцы свайго пражывання больш за 10 га- 
доу. Да апошніх прырауноуваліся тыя, хто пражывау за 
мяжой больш за пяць гадоу без дазволу. Правоу стану 
асобы маглі быць пазбауленыя толькі па рашэнні су- 
да за здзейсненае злачынства. Пазбауленне правоу 
стану не распаусюджвалася на жонку і дзяцей асуджа- 
нага, нават калі яны накіроуваліся за ім у месца адбы- 
вання пакарання. Маёмасць асоб, пазбауленых пра- 
воу стану, пераходзіла да іх нашчадкау. Аднауленне 
правоу, страчаных у выніку пакарання за злачынства, 
залежала ад волі вярхоунай улады2’ .

У першыя паслярэформенныя дзесяцігоддзі ся- 
род гарадскіх саслоуяу вылучаліся рамеснікі (цэха- 
выя), якія для заняцця рамесніцкай вытворчасцю 
запісваліся у адзін з цэхау. 25 чэрвеня 1861 г. рас- 
ійскі урад прыпыніу вылучэнне рамеснікау у сама- 
стойнае саслоуе. Цяпер яны далучаліся да мяшчан. 
Зауважым, што да гэтага часу рамесніцкія цэхі як 
карпаратыуныя арганізацыі фактычна ператварылі- 
ся у фармальныя, аднак часам яны выкарыстоувалі- 
ся для пазаэканамічнага уціску ці дпя кантролю за 
паступленнем падаткау. У сувязі з гэтымі акалічнас- 
цямі ліквідацыя цэхау зацягнулася. У 1885 г. былі за- 
чынены цэхавыя і спрошчаны рамесніцкія управы ва 
усіх гарадах Мінскай губерні, за выключэннем Мін- 
ска. У 1893 г. цэхавыя карпаратыуныя арганізацыі бы- 
лі ліквідаваныя у Гродзенскай губерні, акрамя Гродна 
і Беластока, дзе была пакінута іх спрошчаная форма. 
Да гэтага часу тут існавалі 79 рамесніцкіх карпаратыу- 
ных арганізацый22. Рамесніцкія управы у тых беларус- 
кіх гарадах, у якіх яны яшчэ прадаужалі дзейнічаць, 
былі скасаваныя канчаткова у 1902—1903 гг. Пад 
гэтае рашэнне трапілі рамеснікі Віцебска, Гомеля, 
Гродна, Лепеля, Мінска, Магілёва, Мсціслава, Ор- 
шы, Полацка, Рагачова, Чавусау, Шклова і інш.23. 
Зауважым, што рамесніцкія карпаратыуныя ар- 
ганізацыі у заходніх губернях значна адрознівалі- 
ся ад аналапчных структур у іншых рэгіёнах імпе- 
рыі. Значная іх частка знаходзілася у невялікіх гара- 
дах і мястэчках, у заходніх губернях удзельная вага 
рамеснікау, якія пражывалі па-за месцам пастаян- 
най прыпіскі, была непрапарцыянальна высокай. Ра- 
месніцкія арганізацыі у межах рысы аседласці не вя- 
лі зауважнай дзейнасці, не валодалі значнымі грашо- 
вымі сродкамі і выдаткоувалі іх пераважна на канцы- 
лярскія расходы24. У Віцебскай губерні дзейнасць 
рамесніцкіх упрау зводзілася пераважна да выда- 
чы пасведчанняу рамеснікам-яурэям, якія накіроу- 
валіся ва унутраныя губерні імперыі, і толькі частко- 
ва — да нагляду за выкананнем заказау25.

Дынаміка колькаснага складу мяшчанства. 
Па стане на 1858 г. мяшчане складалі 12,3% насель-

ніцтва беларускіх губерняу26. (Зауважым, штобелару- 
скія губерні вылучаліся у Расійскай імперыі больш вы- 
сокай удзельнай вагой мяшчанства. Так, паеурапей- 
скай частцы гэтай дзяржавы мяшчане складалі каля 
6,0% насельніцтва)27. У 1863 г. у беларускіх губернях 
налічвалася ужо 624 893 мешчаніны, што складала 
каля 13,9% ад агульнай колькасці насельніцтва28. Па- 
водле даных Першага усеагульнага перапісу насель- 
ніцтва Расійскай Імперыі 1897 г., сярод насельніц- 
тва беларускіх губерняу налічвалася 1 781 905 мя- 
шчан (20,9%)29. Саслоуны склад насельніцтва у ме- 
жах 35 паветау, якія больш дакладна упісваюцца у су- 
часныя дзяржауныя межы Рэспублікі Беларусь, у пра- 
цэнтных суадносінах нязначна адрознівауся ад да- 
ных з улікам усёй тэрыторыі беларускіх губерняу30. У 
прыватнасці, тут было 1 300 419 мяшчан (20,0%). Па 
еурапейскай частцы Расійскай імперыіудзельная ва- 
га мяшчан складала 10,7%31.

У гарадах Беларусі мяшчане складалі 69,0% ад 
агульнай колькасці іх жыхароу, у сельскай мясцовас- 
ці — 14,2%32. Удзельная вага прадстаунікоудадзенай 
саслоунай групы зауважна адрознівалася па асобных 
беларускіх губернях. У Гродзенскай губерні мяшча- 
не складалі 25,0% ад агульнай колькасці жыхароу, ау 
Магілёускай, дзе назіралася мінімальная іхудзельная 
вага сярод беларускіх губерняу, — 17,3%33.

Непрапарцыянальна размяркоувалася удзельная 
вага мяшчан і сярод асобных этнічных супольнасцяу 
Беларусі. У 1897 г. сярод 5 408 420 беларусау, якія 
стала пражывалі на тэрыторыі пяці заходніх губер- 
няу, было 317 168 (5,86%) мяшчан34. У той жа час да 
саслоуя мяшчан належала абсалютная большасць 
(96,81 %) яурэяу. Сярод 492 921 рускага на тэрыторыі 
беларускіх губерняу перапісам 1897 г. былозарэгіс- 
травана 114 683 (23,27%) мешчаніны. На тэрыторыі 
беларускіх губерняу пражывала 424 236 асобау, якія 
прызнавалі у якасці роднай мовы польскую, сярод іх 
138 541 мешчанін (32,66%).

Непасрэдна этнічны склад саслоуя мяшчан вы- 
глядау наступным чынам: у 1897 г. беларусы скла- 
далі 17,8% ад агульнай колькасці мяшчан белару- 
скіх губерняу, рускія — 6,4%, палякі — 7,8%, яурэі — 
65,3%35. Больш высокая удзельная вага беларусау 
сярод мяшчан назіралася у Мінскай і Магілёускай гу- 
бернях (23,8%), мінімальная — у Гродзенскай (9,2%). 
Акрамя таго, у Гродзенскай губерні была зарэгістра- 
вана максімальная удзельная вага яурэяу (68,2%) і 
палякау (14,6%) сярод мяшчан. Працэнтныя суад- 
носіны рускіх і яурэяу у складзе мяшчанства бела- 
рускіх губерняу змяняліся у адваротнай залежнасці.

Напярэдадні Першай сусветнай вайны у Віцеб- 
скай, Гродзенскай і Магілёускай губернях вырасла 
працэнтная доля мяшчан. Яна складала адпаведна 
20,5%, 27,4%, 18,4% і па-ранейшаму у 1,5—2 разы 
перавышала сярэдні паказчык губерняу еурапейскай 
часткі Расійскай імперыі (12,1 %)36.

Зауважым, што на змены саслоунага складу на- 
сельніцтва уплывалі перш за усё працэсы міжса- 
слоунай і тэрытарыяльнай мабільнасці, якія ахоплі-
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валі у пачатку XX ст. колькасна значныя групы лю- 
дзей, а таксама урадавая палітыка. Асаблівасці на- 
туральнага прыросту у дадзеным выпадку адыгры- 
валі другасную ролю.

М абільнасць мяшчан. Адной з тых адмет- 
ных рысау, якія адрознівалі становішча падатковых 
і непадатковых саслоуяу, была магчымасць воль- 
нага перамяшчэння па краіне, свабода выбару мес- 
ца жыхарства. Адпаведна з Палажэннем аб відах на 
жыхарства ад 3 чэрвеня 1894 г., мяшчане, для та- 
го каб мець магчымасць выехаць па справах з па- 
стаяннага месца прыпіскі, павінны былі атрымаць у 
мяшчанскай управе пашпарт, які выдаваўся на пэу- 
ны тэрмін, але не больш чым на пяць гадоу37. Ста- 
тут аб пашпартах 1903 г. таксама пацвердзіу маг- 
чымасць выдачы органамі саслоунага грамадска- 
га кіравання пашпартных кніжак і пашпартоу мяш- 
чанам, але пры умове аплаты імі грамадскіх зборау. 
Толькі указам Сената ад 5 кастрычніка 1906 г. 
уводзілася для асоб былых падатковых станау сва- 
бода выбару пастаяннага месца жыхарства. Ім сталі 
выдаваць бестэрміновыя пашпартныя кніжкі38.

Тэрытарыяльная мабільнасць мяшчан Белару- 
сі абмяжоувалася пераважна сваёй губерняй ці ін- 
шымі беларускімі губернямі. Паводле даных пера- 
пісу 1897 г., параунальна невялікай была міграцый- 
ная актыунасць мяшчан Віленскай губерні39. Сярод 
іх налічвалася 11,0% ураджэнцау іншых губерняу і 
0,2% — замежных дзяржау. Астатнія мяшчане бы- 
лі мясцовымі ураджэнцамі, пераважная большасць 
з якіх (78,1%) не пакідала межы роднага павета, а 
10,7% паходзілі з іншых паветау Віленскай губерні. 
Тэрытарыяльная мабільнасць мяшчан Віцебскай гу- 
берні у параунанні з Віленскай характарызавалася 
блізкімі колькаснымі паказчыкамі: удзельная вага ся- 
род іх ураджэнцау роднага павета складала 74,2%, 
іншых паветау губерні — 11,7%, іншых губерняу — 
13,9%, іншыхдзяржау — 0,2%40.

Змена месца жыхарства суправаджалася у бол ь- 
шасці выпадкау і зменай сацыяльнага статусу. Ха- 
рактар гэтай узаемасувязібыуабумоуленызмянен- 
няміурыначнай кан’юнктуры, кірункамурбанізацый- 
ных працэсау. Прыкладау таму вельмі шмат. У пры- 
ватнасці, у 1864 г. былы дваравы з Мінскай губерні 
М.Апанасенка быу прыпісаны у кольскія мяшчане 
Архангельскай губерні41. У 1866 г. мінскія губерн- 
скія улады разгледзелі справу аб выдачы дазволу 
для прыпіскі у мяшчане Пецярбурга сялянкі Бары- 
саускага павета Ф.Пашкоускай42. Віленская казён- 
ная палата 24сакавіка 1893г. звярнулася даМінскай 
казённай палаты з прапановай выключыць 385 мя- 
шчан Мінскай губерні у сувязі з іх залічэннем у мя- 
шчане Вілейскага павета Віленскай губерні. У спра- 
ве не адзначаецца час змены імі жыхарства, хутчэй 
за усё гэта адбылося за некалькі гадоу да накіра- 
вання звароту43. Аналагічны ліст паступіу у Мінскую 
казённую палату 15 сакавіка 1894 г. у сувязі з прылі- 
чэннем на пастаяннае жыхарства у мяшчане Ашмян- 
скага павета Віленскай губерні 95 мяшчан Мінскай

губерні44. Часам мяшчане прылічаліся да сельскай 
грамады па-за межамі Беларусі.

У канцыХІХ — пачаткуХХст. пашыраюцца магчы- 
масці вертыкальнай сацыяльнай мабільнасці, выхаду 
з падатковых станау праз атрыманне адукацыі (аса- 
бліва вышэйшай і прафесійнай), атаксама праз пасту- 
пленне надзяржауную службу. Да прыкладу, кірауніцт- 
ва Юр’еускага універсітэта 12 студзеня 1894 г. 
паведаміла Віцебскай казённай палаце аб атрыманні 
Л .Дрыбіным ступені аптэкарскага памочніка і прапа- 
навала выключыць яго з падушнага акладу45. У гэты ж 
час падобнае паведамленне прыйшло з Маскоускага 
універспэтаудачыненні А.Ярашэускага, якогапрапа- 
ноувалася выключыць з віцебскіх мяшчан46. Прыпіча- 
ны да полацкай мяшчанскай грамады А.Новасветау 
пасля заканчэння Віленскага настауніцкага інстытута 
быу прыняты на пасадудругогапамочніканастауніка 
у Мсціслаускім гарадскім вучылішчы з правам дзяр- 
жаунай службы. У сувязі з гэтым прызначэннем па- 
пячыцель Віленскай навучальнай акруп прасіу Віцеб- 
скую казённую палату на падставе Статута аб службе 
выключыцьА.Новасветавазмяшчанскай грамады47.У 
1904 г. мінскую мяшчанскую грамаду пакінупі 42 асо- 
бы, якія скончылі універсітэт ці ваенна-медыцынскую 
акадэмію і вытрымалі, у прыватнасці, экзамен надан- 
тыста, 5 чалавек — на зубнога урача, 13 — на аптэкар- 
скага памочніка. Акрамя таго, дзве жанчыны паспя- 
хова вытрымалі экзамены на атрыманне кваліфікацыі 
бабкі-павітухі, адзін чалавек — інжынера-механіка, 
адзін — інжынера-тэхнолага, адзін — вучонага-леса- 
вода другога разраду, адзін — юрыста, пасля закан- 
чэння Томскага універсітэта48.

Часам прылічэнні да падатковых станау былі 
выкліканы надзвычайнымі абставінамі: пропуска- 
мі рэгістрацыі асобы у рэвізскіх сказках, неабход- 
насцю абраць род жыцця, нараджэннем па-за шлю- 
бам і г. д. У прыватнасці, Віленская казённая палата 
у 1894 г. разглядала пытанне аб прыпісцы да гапь- 
шанскай мяшчанскай грамады Ю.Лейбмана, якога 
забылі унесці у рэвізскія сказкі па X рэвізіі. Ён не раз 
звяртауся у казённую палату аб прылічэнні да гра- 
мады49. У верасні 1894 г. да віленскага губерната- 
ра звярнууся селянін і.Мацвееу з прашэннем пры- 
лічыцьягодасялян Ашмянскага павета. Высветліла- 
ся, штоён яшчэу 1873 г. звяртауся у казённую палату 
аб прыпісцы яго як асобы, якая не памятае свай- 
го паходжання, да мяшчанскай грамады50. Пазаш- 
любная дачка Наталлі Гарбуновай Надзея, 1891 го- 
да нараджэння, была прылічаная да мінскіх мяшчан 
12лютага 1913 г. на падставе правілау аб паляпшэн- 
ні становішчанезаконнанароджаныхдзяцей51. Паза- 
шлюбны сын Ганны Бакіноускай Стэфан у 1913 г. быу 
прылічаны да мінскіх мяшчан. Пры рэгістрацыі яму 
былі дадзены імя па бацьку і прозвішча ад імя хрос- 
нага — Стэфан Міхайлавіч Міхайлау52. Указам расій- 
скага імператара Аляксандра III ад 5 студзеня 1882 г. 
мяшчанам і сялянам дазвалялася прыпісваць да 
сваіх сямей асоб, якія належалі да сельскіх абыва- 
целяу, мяшчан, рамеснікау, а таксама тых, хто паві-
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нен быу "абрацьроджыцця". Прыпіска праводзілася 
са згоды бацькоу і самой асобы па дасягненні 14-га- 
довага узросту53. Цыркулярам ад 20 ліпеня 1904 г., 
выдадзеным Міністэрствам фінансау па узгаднен- 
ні з Міністэрствам унутраных спрау, удакладняла- 
ся, што у выпадку, калі селянін усынауляу мешчані- 
на ці рамесніка, то апошнія прыпісваліся толькі да 
яго сям’і і не прылічаліся да сельскай грамады, за- 
хоуваючы свой ранейшы саслоуны стан. Прылічэнне 
да сельскай грамады адбывалася на агульных умо- 
вах праз "звальніцельныя" і "прыёмныя" прыгаворы. 
Указам Сената ад 10 студзеня 1914 г. мяшчане і ра- 
меснікі, якіх усынаулялі сяляне, маглі быць прыліча- 
ныя да сельскай грамады і без яе згоды, але яны не 
мелі права патрабаваць асобнага надзелу зямлі54.

Пераход сялян у саслоуны стан мяшчан не заусё- 
ды быу звязаны з адыходам ад сельскагаспадарчых 
заняткау і нават з пераездам у горад. Калі населены 
пункт, што раней лічыуся сельскім, станавіуся гора- 
дам, тоутакім выпадкусяляне масавапераводзілісяу 
мяшчанства, але у больш спрошчаным парадку55. Ся- 
ляне, якія перасяляліся у гарады і станавіліся наёмны- 
мі работнікамі, шукалі у гэтым шлях да пад’ёму свай- 
госацыяльнагастатусу. "Паехауу горад, улюдзі вый- 
шау", — казалі часта бацькі, пусціушы у горад свайго 
сына назаработкі56. Сацыяльныя перамяшчэнні зся- 
лян у мяшчане з улікам блізкага саслоуна-прававога 
становішча былі мінімальныя па сацыяльнай дыстан- 
цыі, фактычна на адным узроуні. Аднак сяляне сваю 
прыпіску да мяшчанскай грамады успрымалі часта 
як павышэнне сацыяльнага статусу, а вяртанне у ра- 
нейшы стан — як яго паніжэнне. У той жа час дзеці ра- 
меснікау, якія станавіліся наёмнымі работнікамі, рас- 
цэньвалі сваё новае становішча і пралетарызацыю як 
падзенне сацыяльнага статусу.

У канцы XIX — пачатку XX ст. часта сустракаліся 
выпадкі пераходу з мяшчанскай грамады у сельскую. 
Найперш гэта датычылася тых мяшчан, якія пражы- 
вапі у сельскай мясцовасці і займаліся сельскай гас- 
падаркай. Празпрылічэнне дасельскай грамады яны 
імкнуліся абараніць свае маёмасныя інтарэсы. Сярод 
іх было нямала былой дробнай шляхты, незацвер- 
джанай у прыналежнасці да вышэйшага саслоуя. Так, 
21 лютага 1895 г. у Мінскую казённую палату падау 
прашэнне койданаускі мешчанін А.Лебядзевіч, які па- 
стаянна пражывауу вёсцы Мігдаловічы Станькаускай 
воласці, аб прылічэнні яго да мясцовай сельскай гра- 
мады57. У 1896 г. да віленскага губернатара звярнуу- 
ся рыжскі мешчанін Г.Паулау з просьбай прыпісаць 
яго да сялян Дзісненскага павета. На момант па- 
дачы звароту заявіцель стала пражывау у засценку 
Маслянка58. Гарадоцкія мяшчане Андрэй і Спірыдон 
Язерскія 31 сакавіка 1889 г. прасілі Віцебскую казён- 
ную палату прылічыць іх да сялян вёскі Асінаука Га- 
радоцкага павета, паколькі яны працавалі па найме у 
мясцовых сялян і з часам набылі тут гаспадарку. Ад- 
нак з ’яуляючыся мяшчанамі, яны не маглі абараняць 
свае інтарэсы насельскіхсходах. Гарадоцкая гарад- 
ская дума не дала братам Язерскім звальніцельнага

пасведчання, паколькі на папячэнні мяшчанскай гра- 
мады знаходзіуся іх хворы і бяздомны брат Фёдар 
Язерскі. Андрэй і Спірыдон павінны былі забрацьбра- 
та з прытулку і пасля гэтага маглі разлічваць на ста- 
ноучае рашэнне сваёй справы59.

Пры усёй кансерватыунасці саслоунай сістэмы 
унутры- і міжсаслоуныя перамяшчэнні былі дастат- 
кова дынамічныя. Больш за тое, мяшчане складалі 
пераважную частку тых асоб, якія уключыліся у дад- 
зены працэс. У прыватнасці, за 1882 г. да саслоуных 
таварыствау Мінскай губерні было прылічана 376 ча- 
лавек, у тым ліку да мяшчан-хрысціян — 251 чалавек, 
да мяшчан-іудзеяу — 70 чалавек. Паралельна вы- 
ключана было з іх складу 687 чалавек, уключаючы 13 
мяшчан-хрысціян, 389 мяшчан-іудзеяу60. На наступ- 
ны, 1883 г. дасаслоуныхтаварыствауМінскай губер- 
ні было прылічана 313 чалавек, з іх 152 мешчаніны- 
хрысціяніны, 140 мяшчан-іудзеяу; выключаны былі 
284 мешчаніны-іудзеі, усяго — 450 чалавек. У гэты 
год назірауся дастаткова зауважны адток мяшчан- 
іўдзеяу з Мінскай губерні у Кіеускую (108 чалавек)61.

У 1889 г. Мінскай казённай палатай было зафік- 
савана 140 прылічэнняу да саслоуных таварыст- 
вау губерні, у тым ліку 32 мешчаніны-хрысціяніны, 
63 мешчаніны-іудзеі. Выбылаз іхскладу 197 асоб, з 
іх 13 мяшчан-хрысціян, 134 мешчаніны-іудзеі. Зау- 
важным быу рух мяшчан-іудзеяу у Кіеускую (13 чала- 
век), Палтаускую (16 чалавек) губерні і Данскую во- 
бласць (12 чалавек)62. У 1890 г. у саслоуныя тавары- 
ствы Мінскай губерні было прылічана 112 чалавек, у 
тым ліку 29 мяшчан-хрысціян, 64 мешчаніны-іудзеі. 
Выключана 187 чалавек, з іх 22 мешчаніны-хрысціяні- 
ны і 113 мяшчан-іудзеяу63.

Месца прыпіскі беларускіх сялян да мяшчанскай 
грамады у значнай ступені залежала ад рыначнай 
кан’юнктуры64. Напрыклад, у 1882—1883 гг. больш за 
90% сялян, якія пераходзіліу мяшчанскаесаслоуе, ся- 
лілася у беларускіх гарадах і мястэчках. Аднаку 1889— 
1890 гг. больш за 50% пераходау, звязаных з міжса- 
слоунай мабільнасцю беларускагасялянства, прыпа- 
дала на гарады іншыхрэгіёнау Расійскай імперыі. Ме- 
навіта у гэтыя гады абвастрыліся перанаселенасць 
і беспрацоуе у гарадах Беларусі65. У паведамленні 
віленскага генерал-губернатара І.Каханаву міністру 
унутраных спрау І.Дурнаво ад 17 чэрвеня 1889 г. ад- 
значаліся пераходы у мяшчанскае саслоуе цэлай ся- 
лянскай грамадой, хоць члены яе заставаліся жыцьу 
сельскай мясцовасці і прадаужалі займацца земля- 
робствам66.

Сярод 403 хрысціян, прылічаныхда мяшчанства 
Мінскай губерні у 1882 — 1883 гг., 345 паходзілі з ся- 
лян, 49 — з іншых мяшчанскіх грамадствау, 9 — з ліку 
замежных грамадзян. 3 347 асоб хрысціянскага ве- 
равызнання, прылічаных да мяшчан Мінскай губерні 
у 1892 — 1893 гг., 89былі выхадцамізсялян, 128 — 3 
мяшчан, 130 — з ліку незацверджанай шляхты67. Па- 
водпе даных за 1882, 1883, 1886,1889, 1890, 1892, 
1893 гг., з 77 мяшчан-хрысціян Мінскай губерні, якія 
перайшлі у іншыя саслоуі, 12 сталі купцамі, 65 пры-



3- САЦЫЯЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ

пісаліся да сялян. У гэтыя ж гады 195 мяшчан-іудзе- 
яу Мінскай губерні, якія перайшлі у іншыя саслоуі, 
усе выкупілі гільдыйскія пасведчанні і сталі купцамі68.

Зауважым, што актывізацыя геаграфічнага пе- 
рамяшчэння насельніцтва, яго канцэнтрацыя у га- 
радскіх прамысловых цэнтрах парушалі традыцыйны 
жыццёвы уклад жыхароу горада, паніжалі сацыяльны 
кантроль і, як вынік, ускладнялі крымінагенную сітуа- 
цыю. Узровень злачыннасці выступае у якасці аднаго 
з выразных паказчыкау стану грамадства. Сацыяль- 
ны склад злачынцау дазваляе у пэунай меры вызна- 
чыць ступень незадаволенасці жыццём асобных груп 
насельніцтва.Трансфармацыйныя працэсыу грамад- 
стве выкпікалі змены у правілах і нормах паводзінау 
людзей. Сацыяльныя сувязі станавіліся супярэчлі- 
вымі, узрастала сацыяльная напружанасць69. 3 пун- 
кту гледжання узроуню крымінагеннасці саслоуяу на 
першым месцы у Расійскай імперыі у другой палове 
XIX ст. знаходзіліся купцы, на другім — мяшчане і ра- 
меснікі, на трэцім — дваране і чыноунікі, на чацвёр- 
тым — сяляне, на апошнім — святары.

У 1870 г. у Гродзенскай губерні было здзейсне- 
на 617 злачынствау, за якія быпі асуджаныя 958 чала- 
век. Сярод злачынцау 263 (27,5%) былі мяшчанамі70. 
У 1878 г. у губерні было здзейснена 1645 злачынст- 
вау, за якія асуджана 772 чалавекі. Сярод злачынцау 
было 235 мяшчан (30,4%)71. У 1890 г. па Мінскай гу- 
берні было здзейснена 621 злачынства, за якія бы- 
ло асуджана 982 чалавекі. Па саслоуным паходжан- 
ні 327 (33,3%) злачынцау былі мяшчанамі72. 3 пры- 
ведзеных даных вынікае, што удзельная вага мя- 
шчан сярод злачынцау значна перавышала іх працэнт 
сяродусяго насельніцтва. Зупікам пэунай варыятыу- 
насці колькасных паказчыкау аналагічная сітуацыя з 
узроунем злачыннасці складвалася туту іншы час, а 
таксама і у друпх беларускіх губернях.

Пашырэнне пісьменнасці сярод мяшчанст- 
ва. Адным з найбольш моцных фактарау, які уплывау 
на саслоуна-прававое становішча мяшчанства, яго 
верагодныя змены, вызначау магчымасці сацыяль- 
нага поспеху, структуру занятасці, стала атрыман- 
не пісьменнасці. У сярэдзіне XIX ст. мяшчане і сяля- 
не яшчэ неахвотна аддавалі сваіх дзяцей у навучаль- 
ныя установы. Гэта, атаксама нізкі узровень развіцця 
і ступені даступнасці адукацыі на прыкпадзе Г родзен- 
скай губерні адзначау П.Баброускі. Так, сяроддуха- 
венства адзін школьнік прыходзіуся на 10 чалавек, ся- 
род дваранства — 1 на 40 чалавек, сярод 'Тарадскіх 
абывацеляу" — 1 на64чалавекі, сяродсялянства— 1 
на 525 чалавек73. У пачатку 1880-х гг. спуацыю у Ма- 
гілёускай губерні характарызавау А.Дэмбавецкі. Па- 
водле яго, прадстаунікі гарадскіх саслоуяу праяулялі 
большую зацікауленасць у атрыманні адукацыі, чым 
сельскія жыхары. "Пісьменнасць у мяшчан лічыцца 
неабходнай, і дзяцей, хлопчыкау і дзяучат, вучаць 
грамаце і першапачаткова пасылаюць у школы, але 
як толькі дзеці умеюць як-небудзь чытаць і пісаць, 
адукацыю іх лічаць дастатковай і іх ужо перастаюць

пасылаць у вучылішчы, а прымушаюць дапамагаць 
сям ’і у хатніх занятках і работах "74.

Паступова сярод мяшчан становіцца зразуме- 
лай недастатковасць элементарных навыкау чытаць 
і пісаць. Для тых, хто хацеу трапіць на дзяржауную 
службу, атрымаць папулярную натой час пасаду на- 
стауніка, сталую працу на чыгунцы ці у іншым сек- 
тары эканомікі, важным было атрымаць больш вы- 
сокі узровень адукацыі. Далейшае навучанне ста- 
новіцца прыцягальным, але цяжка дасягальным 
з-за свайго высокага кошту. Паводле даных 1880 г., 
у мужчынскіх сярэдніх навучальных установах у бе- 
ларускіх губернях навучалася 6328 чалавек, з іх 1335 
(21,1%) былі дзецьмі мяшчан, для параунання: 1708 
(27,0%) — спадчынныхдваран, 1257 (19,9%) — аса- 
бістыхдваран ічыноунікау, 1233 (19,5%) — духавен- 
ства, 392 (6,2%) — ганаровых грамадзян і купцоу, 188 
(3,0%) — сялян, 124 (2,0%) — ніжніх вайсковых чы- 
ноу, 91 (1,3%) — іншых75. У жаночых сярэдніх наву- 
чальных установах у беларускіх губернях навучалася 
2851 дзяучына, з іх 560 (19,6%) паходзілі саспадчын- 
ных дваран, 960 (33,7%) — з асабістых дваран і чы- 
ноунікау, 640 (22,4%) — з духавенства, 268 (9,4%) — 
ганаровых грамадзян і купцоу, 387 (13,6%) — з мя- 
шчан, 13 (0,5%) — з сялян, 15 (0,5%) —  з ніжніх вай- 
сковых чыноу, 8 (0,3%) — з іншых76.

Паводле даных перапісу насельніцтва 1897 г., 
стан пісьменнасці ганаровых грамадзян, купцоу, 
мяшчан па беларускіх губернях вызначаны дастат- 
ковааднароднымі колькаснымі паказчыкамі. Сярэд- 
нія значэнні іх вар’іраваліся у межах ад 57,2% (Гро- 
дзенская губерня) да47,8% (Мінская губерня). Сярод 
прадстаунікоу мужчынскай часткі гарадскіх саслоуяу 
удзельная вага пісьменных была некалькі вышэй за 
сярэднія паказчыкі і вызначалася параунальнаадна- 
роднымі па губернях лічбамі: ад 62,1% (Мінская гу- 
берня) да 70% (Гродзенская губерня). Адчувальна 
больш адрозніваліся даныя стану пісьменнасці жа- 
ночай часткі гарадскіх саслоуяу: іх колькасныя паказ- 
чыкі мелі больш значны дыяпазон варыятыунасці — 
ад 45,8% у Гродзенскай губерні да 34% у Мінскай. 
Ступень адукаванасці прадстаунікоу дадзеных са- 
слоуяу, якія пражывалі у сельскай мясцовасці, бы- 
ла некалькі ніжэй у параунанні з тымі, хто стала жыу 
у горадзе, але дыстанцыя не была такой значнай, як 
удваран і сялян. Ганаровыя грамадзяне, купцы і мя- 
шчане мелі значна больш высокі узровень пісьмен- 
насці у параунанні з сярэднімі паказчыкамі усяго на- 
сельніцтва Беларусі, але ніжэй за даныя па дваранах 
і чыноуніках, хрысціянскім духавенстве77.

У пачаткуХХст. сярод навучэнцау сярэдніхнаву- 
чальныхустаноу беларускіх губерняу зауважна выра- 
сла удзельная вага прадстаунікоу гарадскіх саслоуяу 
і сялянства. Напрыклад, у 1901 г. сярод 2951 вучня 
такога разраду школ Г родзенскай губерні налічвала- 
ся 48,5% дзяцей гарадскіх саслоуяу, 37,7% — дваран 
і чыноунікау, 2,6% — духавенства, 10,1 % — сялянст- 
ва, 1,1% — іншаземцау78. У Віцебскай мужчынскай 
гімназіі у 1911 г. атрымлівала адукацыю 607 вучняу,
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утым ліку 12%дзяцейспадчынныхдваран, 36,6% — 
асабістыхдваран, 4,6 —духавенства, 15,0 — ганаровых 
грамадзян і купцоу, 20,8 — мяшчан і цэхавых, 10,9 — 
сялян, 0,1% — замежных грамадзян79. У сярэдніх 
навучальных установах Віленскай губерні у 1901 г. 
56,0% выхаванцау складалі дзеці дваран і чы- 
ноунікау, 2,1% — духавенства, 25,2% — гарадскіх 
саслоуяу, 15,7% — сельскага стану, 1,0% — інша- 
земцау80.

Га н д лё в а -п р а м ы с ло в а я  дзе й н а сц ь  м я- 
шчан. Указам ад 1 студзеня 1863 г. адмянялася 
падушная подаць з мяшчан, якія пражывалі у гара- 
дах і мястэчках еурапейскай часткі Расійскай імпе- 
рыі. Замест яе уводзіуся падатак з нерухомай маё- 
масці. Мяшчане, якія пражывалі у сельскай мясцо- 
васці, прадаужалі плаціць падушную подаць да яе 
адмены указам Сената ад 18 мая 1882 г.81. Павод- 
ле А.Дэмбавецкага, мяшчане у Магілёускай губер- 
ні успрымалі асновай свайго дабрабыту зямельную 
уласнасць, імкнуліся мець уласны дом, агарод і нават 
сенакос. Займаючыся гандлёва-прамысловай дзей- 
насцю, яны вызначаліся, за невялікім выключэннем, 
беражлівасцю, працалюбствам. Словы "гультай" ці 
"гультайка", звернутыядаякой-небудзьасобы, лічы- 
ліся вельмі абразлівымі82.

Адпаведна з заканадауствам Расійскай імперыі, 
за мяшчанамі было замацавана права на гандлёва- 
прамысловую дзейнасць у дробных памерах. У кан- 
цы XIX ст., з выданнем новага Палажэння аб дзяржау- 
ным прамысловым падатку 1898 г., саслоуныя абме- 
жаванні для заняткау гандлем і промысламі канчат- 
кова былі ліквідаваныя83. Новы прамысловы падатак 
дазваляу прадстаунікам усіх саслоуных станау рас- 
параджацца рознымі па велічыні і тыпе прадпрыем- 
ствамі, неуступаючы у купецкія гільдыі. У першыя па- 
слярэформенныя дзесяцігоддзі прамыслова-прад- 
прымальніцкая дзейнасць мяшчан была нязначнай84. 
Аднак ужо у канцы XIX ст. мяшчане пачалі адыгры- 
ваць вельмі адметную ролю у асобных відах прамы- 
словай вытворчасці Беларусі. У прыватнасці, ім на- 
лежала 57% мылаварных прадпрыемствау Беларусі, 
66% — гарбарных, 23% — піваварных, 42% — вап- 
навых, каля паловы прадпрыемствау па вытвор- 
часці запалак і г. д.85. "Паказальнікам фабрык і заво- 
дау Еурапейскай Расіі" па стане на 1890 г. на тэрыто- 
рыі Беларусі улічаныя 343 уладальнікі, якім належалі 
332 прадпрыемствы. На іх працавалі 9068 рабочых. 
Мяшчане (14 прадпрымальнікау) (4,0%) утрымлівалі 
ІЗфабрык і заводау (3,9%), на якіх працавау 281 ра- 
бочы (3,1%)86. Па стане на 1900 г. 15% уладальнікау 
мануфактурна-фабрычных прадпрыемствау Белару- 
сі былі мяшчанамі87. Удзел мяшчан заходніх губерняу 
у арганізацыі фабрычна-заводскай сферы вытвор- 
часці у пачатку XX ст. быу вышэй за сярэдні па еура- 
пейскай частцы Расійскай імперыі. Прамысловы пе- 
рапіс 1908 г., у параунанні з абследаваннем 1900 г., 
выявіу рэзкі рост удзельнай вагі мяшчан заходніх гу- 
берняу сярод мясцовых прамысловых прадпрымаль- 
нікау, а таксама мяшчан-прадпрымальнікау Расін-

скай імперыі. Мяшчанам належалі пераважна дроб- 
ныя прадпрыемствы88.

У пачатку XX ст. на чыгунках Беларусі мяшчане 
складалі каля 50% тэлеграфістау, больш за 40% ма- 
шыністау, 30% — сярод рахункаводау, касірау і кан- 
торшчыкау. Сярод работнікау гомельскіх майстэрняу 
Л ібава-Роменскай чыгункі мяшчане складалі 30,1 %89.

У заключэнне варта падкрэсліць, што, адпаведна 
з вызначэннем польскага сацыёлагаЕ.Шацкага, кож- 
ная сацыяльная група мае сваю уласную традыцыю, 
сваё уласнае мінулае і лічыць гэтае мінулае унікаль- 
ным і цэласным90. Яны маюць уласныя спосабы пе- 
радачы грамадзянскай спадчыны, якія адрозніваюц- 
ца адзін ад аднаго рознай ступенню уплыву слова, 
пісьменнасці, сям’і і г. д., а таксама розным узроу- 
нем даступнасці для іншых сацыяльных груп91. Існа- 
ванне любой стабільнай, згуртаванай сацыяльнай 
групы немагчыма без прызнання яе членамі пэуных 
агульных каштоунасцяу. У гэтым сэнсе мяшчане Бе- 
ларусі фактычна не стварылі цэласную сацыяльную 
групу. Дзяржаунымі органамі і статыстычнымі уста- 
новамі Расійскай імперыі адрозніваліся, улічваліся 
асобнамяшчане-хрысціянеі мяшчане-іудзеі. Утойжа 
час мяшчане Беларусі колькасна і якасна былі вель- 
мі мабільнай групай. Побач з урадавай палітыкай гэ- 
ты фактартаксамапауплываунатое, штояны, па вя- 
лікім рахунку, не сфарміравалі агульную сацыяльна- 
культурную традыцыю, якую маглі суадносіць з прад- 
стаунікамі іншых груп.

Фактычна недастатковая кансалідацыя мяшчан- 
ства Беларусі як адзінага саслоуя, пераважна інша- 
этнічны склад яго у дачыненні да большасці насель- 
ніцтва і, адпаведна, зауважная інэртнасць у адносі- 
нахдабеларускай нацыянальна-культурнайтрадыцыі 
сталі фактарам, які аказау значны уплыу на фарміра- 
ванне беларусау як нацыі галоуным чынам на сялян- 
скайаснове, шматучым вызначыу спецыфічныя ры- 
сы дадзенага працэсу. Усё разам гэта запаволіла на- 
цыянальна-палітычную эмансіпацыю беларусау. Для 
рэалізацыі іх дзяржаваутваральных памкненняу вель- 
мі не хапала мабільнасці і прадпрымальнасці мяшча- 
нау, якія ваумовах абмежавальныхмерапрыемствау 
расійскіх уладау сваю сацыяльную актыунасць скіроу- 
валі у большай ступені на гаспадарчую дзейнасць, 
імкнуліся проста выстаяць у супярэчлівых палітыч- 
ных і сацыяльна-эканамічных умовах Расійскай імпе- 
рыі, а нярэдка і дасягнуць сацыяльнага поспеху праз 
службу у дзяржауных установах.
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