
чайны з’езд Саветаў рабочых, салдацкіх, сялянскіх і батрацкіх дэпутатаў 
Віцебскай губерні (11 — 16 снежня 1917 года) таксама заклікаў да не- 
прымірымай барацьбы з буржуазіяй усіх нацыянальнасцей.

Рабочыя і сяляне правамерна ацэньвалі сепаратысцкія дзеянні нацыя- 
налістаў як спробу раздрабніць рэвалюцыйныя сілы пралетарыяту і бяд- 
нейшага сялянства і такім чынам нанесці ўдар па рэвалюцыі, цвёрда вы
ступал! супраць гэтых задум. У наказе дэлегатам IV Магілёўскага губерн- 
скага сялянскага з’езду насельніцтва Мілаславічскай воласді і валасны 
савет заявілі катэгарычны пратэст «супраць якога б то ні было драбнення 
па нацыянальнасцях і супраць аддзялення Беларусі ад Расійскай Рэспуб- 
лікі»8. 11 студзеня 1918 года ў Мінску з ’езд салдатаў-бежанцаў з Бела- 
русі выказаўся за «Дэкларацыю праў працоўнага і эксплуатуемага наро
да», выказаў пратэст супраць фарміравання нацыянальнай арм іі9.

Інтэрнацыяналізм працоўных Беларусі знайшоў адлюстраванне такса
ма ў пісьмах у балыпавіцкія газеты. Так, у пісьме ў газету «Звезда» се- 
лянін-беларус заклікаў беларускае сялянства не давяраць нацыяналістам, 
таму што яны абараняюць інтарэсы памешчыкаў і мараць вярнуць былыя 
парадкі, разлічваючы на дапамогу буржуазіі імперыялістычных дзяржаў. 
«Нам не патрэбны іх каралеўствы, нам патрэбна ўсеагульная еднасць, 
мір, свабода, зямля»10, —гаварылася ў пісьме.

Выключную ролю ў інтэрнацыянальным з’яднанні працоўных Белару- 
сі адыгралі прапаганда і тлумачэнні рашэнняў III Усерасійскага з’езду 
Саветаў, які замацаваў арганізацыю новай дзяржаўнай улады, створанай 
Кастрычніцкай рэвалюцыяй. З ’езд адобрыў ленінскую нацыянальную па- 
літыку, даў рашучы адпор буржуазна-нацыяналістычнай контррэвалюцыі. 
З ’езд прыняў «Дэкларацыю правоў працоўнага і эксплуатуемага народа», 
якая абвясціла стварэнне РСФСР на аснове свабоднага саюза свабодных 
нацый.

Такім чынам, інтэрнацыянальнае адзінства працоўных з ’явілася важ
ным фактарам перамогі і абароны Савецкай улады ў Беларусі. У ходзе 
барацьбы з сіламі контррэвалюцыі яно мацнела і развівалася. Ва ўмаца- 
ванні інтэрнацыянальнага адзінства працоўных Беларусі важную ролю 
адыгралі сацыяльна-эканамічныя і палітычныя мерапрыемствы Савецкай 
улады, яе нацыянальная палітыка, якія задаволілі спадзяванні працоўных 
усіх нацыянальнасцей. Яны сталі палітычнай і матэрыяльнай асновай 
падтрымкі Савецкай улады рабочымі і сялянамі ўсіх народаў Расіі, аб’- 
ядналі іх у барацьбе за яе абарону. Працоўныя Беларусі правамерна звяз- 
валі сваё сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне з існаваннем Савецкай 
улады, гарантыю сваіх заваёў бачылі ў цесным адзінстве з Савецкай Ра- 
сіяй.

1 Л е н і н У. I. Творы. Т. 26. С. 342.
2 ЦГАОР СССР. Ф. 1318, воп. 1, спр. 475, л. 16; Вольная Беларусь. 1917. 31 дек.
3 Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии (документы и 

материалы). Минск, 1957. Т. 2. С. 757.
4 Там жа. Т. 2. С. 62—63.
5 Там жа. С. 376—377.
6 Там жа. С. 598.
7 Там жа. С. 235.
8 Там жа. С. 719.
9 Гл.: Хроника важнейших событий истории КПБ (1883—1918). Ч. 1. Минск, 1962. 
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А. М. ЛЮТЫ
ГАРАДСКОЕ РАМЯСТВО У ПЕРЫЯД РАЗЛАЖЭННЯ 

I КРЫЗІСУ ФЕАДАЛІЗМУ У

У канцы XVIII — першай палове XIX стагоддзя гарады Беларусі пра- 
цягвалі заставацца цэнтрамі рамяства і гандлю. Дамашнія і адыходныя 
промыслы (у першую чаргу кавальскі, ганчарны і дрэваапрацоўчы) як 
адзін з бакоў натуральнай гаспадаркі, паступова адрываліся ад земляроб- 
ства і перарасталі ў рамяство. Калі дамашнія і адыходныя промыслы бы- 
лі болып уласцівымі для вёскі, то рамяство, як адзначаў У. I. Ленін, бы
ло «неабходнай састаўной часткай гарадскога быту»1. Рамяство з ’яўляла-
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ся першай формай дробнай таварнай вытворчасці і ўсё больш схілялася да 
выкарыстання наёмнай працы, да ўтварэння капіталістычных майстэрняў.

У гарадах і мястэчках Беларусі рамёствы былі распаўсюджаны больш, 
чым у рускіх губернях. Тэту з ’яву М. Ф. Болбас тлумачыць слабым раз- 
віццём у беларускіх губернях мануфактурна-фабрычнай прамысловасці і 
наяўнасцю тут мяжы яўрэйскай аседласці2. На наш погляд, асноўнай 
прычынай развіцця рамяства і адносна слабага развіцця мануфактурна- 
фабрычнай прамысловасці з ’яўлялася адсутнасць значных капіталаў у 
купцоў і мяшчан. Складанасць сацыяльна-эканамічнага і палітычнага раз- 
віцця Беларусі (панаванне ў эканамічным жыцді магнатаў, вялікая коль- 
касць прыватнаўласніцкіх гарадоў і мястэчкаў, права прапінацыі для па- 
мешчыкаў, якое захавалася да XIX стагоддзя, ваенныя дзеянні на тэры- 
торыі заходніх губерняў і звязаныя з імі збядненне і заняпад гаспадарча- 
га жыцця) тармазіла працэс накаплення капіталаў.

У канцы XVIII — першай палове XIX стагоддзя ў сувязі з ростам га- 
радоў, ажыўленнем гандлю рамяство стала развівацца хутчэй: павялічва- 
ецца колькасць рамеснікаў і рамесных прафесій. Калі ў другой палове
XVIII стагоддзя ў гарадах Беларусі налічвалася 78 рамесных спецыяль- 
насцей, то ў першай палове XIX стагоддзя іх налічвалася ўжо каля 100 3. 
Гэта сведчыла аб павышэнні ўзроўню спецыялізацыі і паскарэнні грамад- 
скага падзелу працы.

Асноўным паказчыкам пашырэння рамяства з ’яўляецца рост колькас- 
ці рамеснікаў. Варта адзначыць, што даныя, якімі мы карыстаемся, не 
заўсёды з ’яўляюцца дакладнымі, бо нярэдка ў справаздачах губернатараў 
і паліцыі паказвалася колькасць усяго рамеснага насельніцтва разам з 
членамі іх сем’яў, а іншы раз — колькасць толькі цэхавых рамеснікаў. 
Тым не менш архіўныя даныя дазваляюць меркаваць пра галоўны напра- 
мак дынамікі колькасці гарадскіх рамеснікаў. Так, у першай трэці XIX 
стагоддзя рост рамеснага насельніцтва назіраўся ў 27 з 36 гарадоў Бе- 
ларусі (па 9 гарадах параўнальныя даныя адсутнічаюць).

У 30 — 60-я гады колькасць гарадскіх рамеснікаў у Беларусі вырасла 
нязначна. Гэта тлумачыцца як развіццём мануфактурнай вытворчасці ў 
гарадах і мястэчках, так і недакладнасцю статыстычных крыніц. 
В. В. Чапко адзначае значныя разыходжанні даных «Экономического со
стояния городских поселений Европейской России в 1861 — 1862 гг.» з 
наступнымі апісаннямі кожнага з гарадоў. У апісанні Віцебска, напрык- 
лад, паказаны 2134 рамеснікі, а ў статыстычным зборніку—646; у апі- 
санні Мінска, адпаведна, 3159 і 1667, Пінска— 920 і 656 4. Калі ўлі- 
чыць гэтыя папраўкі, то рамеснае насельніцтва гарадоў Беларусі ў пачат- 
ку 60-х гадоў складала значную колькасць (каля 16 тыс. чалавек), гэта 
значыць тэмпы росту былі ў два разы вышэйшыя, чым у першай трэці
XIX стагоддзя.

Адсутнасць даных не дазваляе вызначыць колькасць рамеснікаў роз
ных спецыяльнасцей па асобных гарадах Беларусі ў канцы XVIII стагод
дзя. Але агульныя звесткі па губернях дазваляюць зрабіць вывад, што 
найболын шматлікай групай у тэты час былі рамеснікі, якія займаліся 
вытворчасцю скур і скураных вырабаў. Гэта трупа складала каля трэці га- 
радскіх рамеснікаў. На другім месцы (22,3 %) стаяла трупа рамеснікаў, 
якія займаліся вырабам тканіны і адзення. Значнай па колькасці была 
трупа рамеснікаў, якія займаліся апрацоўкай металаў (21,6 %). Вялікая 
група рамеснікаў (16,6 %) была занята рамонтнымі і будаўнічымі работа
ми 6,7 % рамеснікаў былі заняты гатаваннем прадуктаў харчаван- 
ня, з іх 3/4 займаліся выпечкай хлебабулачных вырабаў. Невялікая група 
(каля 2,8 %) займалася вырабам посуду.

Такім чынам, рамеснікі гэтых шасці груп складалі 98,7 % рамеснага 
насельніцтва гарадоў Беларуси У пачатку 60-х гадоў вытворчасцю адзен
ня ў гарадах Беларусі было занята больш за 30 % рамеснікаў, вырабам 
прылад працы і прадметаў побыту—звыш 15 %, прадуктаў харчавання — 
9 % 5. Прыкметна вырасла ўдзельная вага будаўнічых спецыяльнасцей. 
Рост колькасці будаўнікоў, а таксама спецыяльнасцей, звязаных з абслу- 
гоўваннем (краўцоў, шаўцоў і г. д .), быў выкліканы ростам гарадоў і га- 
радскога насельніцтва. Развіццё капіталістычных адносін узмацняла пра
цэс дыферэнцыяцыі рамеснікаў. Змяншэнне колькасці і ўдзельнай вагі ра- 
меснікаў-ткачоў тлумачыцца павелічэннем колькасці суконных мануфак
тур, якія ператваралі іх у наёмных рабочых.

Пералік прафесій і колькаснае размеркаванне рамеснікаў дазваляе 
зрабіць вывад, што беларуская рамесная вытворчасць на працягу першай
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паловы XIX стагоддзя не была разлічана на вываз і продаж вырабаў у ін- 
шых губернях Расіі або за мяжой. Развіццё мануфактурнай і фабрычна- 
заводскай прамысловасці абмяжоўвала яе таварныя магчымасці. Даных 
аб прадукцыйнасці працы рамеснікаў, аб’ёме вытворчасці ў архіўных кры- 
ніцах няма, але некаторыя звесткі дазваляюць зрабіць вывад, што аб’ём 
сярэднегадавой вытворчасці аднаго рамесніка ў 30-я гады складаў каля 
100 рубЛ

У першай палове XIX стагоддзя рамеснікі гарадоў Беларусі па-раней- 
шаму аб’ядноўваліся ў цэхавыя арганізацыі. Цэхі, якія, як адзначаў 
Ф. Энгельс, былі параджэннем натуральнай гаспадаркі і абмежаванасці аб- 
мену, рынкаў, устойлівасці форм вытворчасці, мясцовай замкнёнасці7, 
зведалі ў вывучаемы перыяд змены, абумоўленыя сацыяльна-эканамічным 
развіццём гарадоў. У параўнанні з першай паловай XVIII стагоддзя на Бе- 
ларусі скарачаецца колькасць цэхаў, новыя цэхавыя арганізацыі ствара- 
юцца вельмі рэдка. Ліквідацыя цэхаў часцей за ўсё адбывалася не за 
кошт знікнення рамесных спецыяльнасцей, а за кошт аб’яднання аднарод- 
ных спецыяльнасцей у адзіны цэх. Разам з тым павялічылася колькасць 
цэхаў, якія абслугоўвалі шырокае кола спажыўцоў. Перавага аб’яднаных 
цэхаў сведчыла пра тое, што колькасць рамеснікаў кожнай прафесіі па- 
асобку была невялікай. Так, калі колькасць спецыяльнасцей у гарадах 
Беларусі ў канцы XVIII стагоддзя вагалася ад 15 да 60, то колькасць 
цэхаў —ад 2 да 18 8.

Дзейнасць цэхаў да пачатку 50-х гадоў XIX стагоддзя па-ранейшаму 
вызначалася асобнымі статутамі. Цэхавыя рамеснікі падзяляліся, як ра
ней, на майстроў, чаляднікаў і вучняў. Крыніцы 30-х гадоў адзначаюць, 
што ў цэхі ўваходзілі «старшыні, чаляднікі, браты старэйшыя і браты 
малодшыя»9, гэта значыць вучні падзяляліся па ўзросту або стажу вучо- 
бы ў старшыні або майстра. Цэхавы статут рэгламентаваў таксама ўза- 
емаадносіны паміж майстрамі, чаляднікамі і вучнямі. Чаляднікі і вучні 
поўнасцю падпарадкоўваліся майстру. Атрымаўшы атэстат майстра, ра- 
меснік абавязаны быў заплаціць у цэхавую касу 7 рублёў, за што меў 
права ўтрымліваць любую колькасць чаляднікаў і вучняў без абмежаван- 
ня тэрміну. Ліквідацыя абмежавання ў найме майстрам колькасці чалядні- 
каў і вучняў фактычна ператварала апошніх у наёмных рабочых. Вучні 
таксама падпісвалі з майстрам кантракт, у якім абумоўліваліся тэрмін ву- 
чобы і абавязацельствы майстра выплачваць за вучня казённы падатак. 
Тэрмін навучання ў кожным цэху быў розны. Напрыклад, у мінскім цяс- 
лярным цэху ў 1834 годзе тэрмін вучнёўства быў 4 гады, а каб стаць 
майстрам, неабходна было папрацаваць яшчэ 4 гады чаляднікам. У ста- 
лярным цэху тэрмін вучнёўства быў 8 гадоў і тэрмін працы чаляднікам — 
7 гадоў. У кавальскім цэху тэрмін вучнёўства складаў 7 •— 8 гадоў 10. Ад- 
нак не кожны майстар меў вучняў і чаляднікаў. У Навагрудку, Кобрыне, 
Пружанах, Дзісне, Мазыры, Рэчыцы і Пінску ў 1797 годзе быў 31 цэх, 
у якім налічвалася 824 майстры, але не было ніводнага чалядніка і вуч
ня. У 30-я гады XIX стагоддзя колькасныя суадносіны паміж майстрамі, 
чаляднікамі амаль не мяняюцца. Так, напрыклад, у Мінску налічвалася 
455 майстроў, 100 чаляднікаў і 187 вучняў, у Віцебску— 269 майстроў, 
12 чаляднікаў і 132 вучня п.

Разам з тым павялічылася колькасць няцэхавых рамеснікаў, асабліва 
ў невялікіх гарадах. Так, у 1828 годзе ў Гарадку Віцебскай губерні цэха- 
вых рамеснікаў не было, а «вольных», якія не ўваходзілі ў цэхі, наліч- 
валася 35 чалавек. Гэта відавочна тлумачылася тым, што ў невялікіх га
радах рамеснікаў адной або падобных спецыяльнасцей было недастаткова 
для арганізацыі цэха. На працягу першай трэці XIX стагоддзя мяняюцца 
суадносіны паміж цэхавымі і «вольнымі» рамеснікамі. Так, калі ў 1813 
годзе ў гарадах Гродзенскай губерні гэтыя суадносіны складалі 8:1 на 
карысць цэхавых, то ў 1829 годзе — 3:1 12.

Узмацненне канкурэнцыі паміж майстрамі аднаго цэха або роднасных 
спецыяльнасцей, цэхавымі і няцэхавымі рамеснікамі, мануфактурнай і ра- 
меснай вытворчасцю значна паслабляла цэхавую арганізацыю. Значны 
ўдар па цэхавай сістэме арганізацыі рамяства быў нанесены развіццём 
капіталістычных адносін у перыяд крызісу феадалізму. Старая цэхавая 
сістэма тармазіла развіццё вытворчасці. У 1850 годзе Міністэрствам унут- 
раных спраў была распрацавана пастанова, якой рэгламентавалася коль
касць рамесных цэхаў па гарадах і мястэчках заходніх, украінскіх і нова- 
расійскіх губерняў. У буйных гарадах Беларусі дазвалялася мець не менш 
15 і не болын 20 цэхаў.
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16 красавіка 1852 года Сенат выдаў закон, у адпаведнасці з якім 
скасоўвалася цэхавая арганізацыя ў гарадах і мястэчках, дзе колькасць 
рамеснікаў была нязначнай. У гэтых гарадах рамяством мог займацца 
кожны, хто запісаўся ў рамеснае саслоўе 13. Была ліквідавана адасобле- 
насць і самастойнасць цэхаў у гаспадарчых і юрыдычных пытаннях. 
Агульнае кіраўніцтва ўсімі цэхамі ажыццяўляў рамесны галава, які пад- 
парадкоўваўся гарадскому магістру і рабіў справаздачу перад гарадской 
думай. Ён займаўся пытаннямі запісу і выключэння з дэху, сачыў за па
радкам плацяжу падаткаў і выкананнем павіннасцей з боку рамеснікаў, 
разбіраў спрэчныя пытанні паміж членамі рамеснага таварыства, правя- 
раў цэхавую казну.

Рамесныя пастановы знішчалі манапольнае права цэхаў на вытвор- 
часць пэўнага віду прадукцыі. У іх адзначалася, што цэх не мае права 
«нікому забараніць дзённага пражытку працай». Акрамя таго, пастановы 
адмянялі абмежаванні на запіс у цэхі. Для значнай колькасці рамеснікаў 
запіс у цэхі адмяняўся зусім. Паводле новых пастаноў членам цэхаў даз- 
валялася наймацца на фабрыкі, заводы, тэта значыць у 50-я гады цэха
вая арганізацыя не была ўжо замкнёнай карпарацыяй, якой яна была ў 
папярэдні перыяд. Рамесная вытворчасць вырвалася з вузкіх рамак цэха- 
вых абмежаванняў, узмацнялася маёмасная дыферэнцыяцыя сярод рамес
нага насельніцтва гарадоў. Усё болыпае значэнне набывала арганізацыя 
рамеснай вытворчасці, заснаваная на вольнанаёмнай працы, павялічвала- 
ся колькасць буйных майстэрняў, якія з цягам часу перарасталі ў ману
фактурный прадпрыемствы.

Рамяством займаліся не толькі жыхары гарадоў, але і насельніцтва 
мястэчкаў. Аднак гарадское і мястэчкавае рамёствы істотна розніліся. 
Большая частка мястэчкаў належыла памешчыкам, таму і рамеснікі былі 
ў асноўным прыгоннымі.

Такім чынам, рамесная вытворчасць у перыяд разлажэння і крызісу 
феадалізму зведала не толькі колькасныя, але і якасныя змяненні, выклі- 
каныя працэсам фарміравання ў гарадах Беларусі капіталістычных адно- 
сін. Нягледзячы на перавагу ў першай палове XIX стагоддзя традыцыйных 
рамесных майстэрняў, назіраецца працэс перарастання іх у прадпрыемст
вы капіталістычнага тыпу. 1 11
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