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Праблему заканадаўчай рэгламентацыі дзейнасці купецкага саслоўя ў 
гарадах Расійскай імперыі ў 20-я гг. X IX  ст. разглядалі ў асноўным расій- 
скія дарэвалюцыйныя даследчыкі, такія як П. Мулаў [5], А. Градоўскі [1],
I. Дзіцяцін [2], А. Кізевецер [4], М. Шчэпкін [14], а таксама прадстаўнікі 
савецкай і айчыннай гістарыяграфіі П. Рындзюнскі [11], А. Карпачоў [3]. 
У  працах гэтых аўтараў асвятляецца рэалізацыя заканадаўства, якое тычы- 
лася купецкага саслоўя ў цэлым ў Расійскай імперыі, і практычна не вылу- 
чаюцца асаблівасці, якія існавалі на тэрыторыі Беларусі. У  дадзеным 
артыкуле робіцца спроба асвятліць асаблівасці заканадаўчай рэгламентацыі 
дзейнасці купецкага саслоўя ў 20-я гг. X IX  ст., якія ўласцівы толькі бела- 
рускім губерням.

У  пачатку X IX  ст. узнікла неабходнасць змены сістэмы гарадскога 
самакіравання Расійскай імперыі ў бок яго падпарадкавання агульнадзяр- 
жаўнаму бюракратычнаму апарату і ўвядзення ў яго органы на кіруючыя 
пасады прадстаўнікоў з ліку дваран і чыноўнікаў. У  цэлым прадпрымаліся 
практычныя намаганні ў гэтым накірунку, але справа «завісла» ў вышэй- 
шых дзяржаўных органах [13, с. 321-322].

Падрыхтоўка рэформы гарадскога самакіравання сумяшчалася з узнік- 
шай для правячых колаў патрэбай якасна змяніць суадносіны правоў 
розных саслоўяў на ўдзел у гаспадарчым жыцці, а іменна перагледзець 
падатковую сістэму ў гарадах Беларусі з мэтай павелічэння падаткаў і 
збораў. Такім чынам, на першы план выйшла ператварэнне падатковай 
сістэмы, звязанае з найболын глыбокімі і значнымі бакамі гарадскога 
жыцця, якое вылілася ў 1824 г. у «Дополнительное постановление об 
устройстве гильдий и о торговле прочих состояний», аўтарам якога быў 
міністр фінансаўЯ. Ф. Канкрын [б, с. 588-612].
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Абмеркаванне гільдзейскага палажэння Я. Ф. Канкрына ў Дзяржаўным 
савеце працягвалася каля года (з 12 студзеня 1823 г. па 14 лістапада 1824 г.)
і, нарэшце, 14 лістапада 1824 г. [3, с. 110] закон быў падпісаны царом. 
Паводле яго, у гандлі і прамысловасці было ўстановлена шэсць разрадаў 
прамысловых пасведчанняў. Першыя два разрады прамысловых пасвед- 
чанняў давалі правы аднолькавага характару, розніца была толькі ў аб’ёме 
дапушчальнай прамысловай дзейнасці. Абароты па першым разрадзе 
пасведчанняў маглі быць неабмежаванымі, а па другім -  абмяжоўваліся. У 
трымацелей пасведчанняў другога разраду адной партыі павінна быць не 
болей за 50 тыс. руб., а памер гадавога абароту па гандлі не павінен 
перавышаць 300 тыс. руб. [6, с. 589-590]. Гэтыя гандляры павінны былі 
браць казённыя падрады і водкупы, а таксама заключаць прыватныя 
дагаворы на суму не болей 20 тыс. руб.

Прамыслоўцы трэцяга разраду мелі правы ўтрымліваць у сваім горадзе 
«фабрики и заводы» па асобным спісе галін і, акрамя того, іншыя дробныя 
хатнія прадпрыемствы і «станы» з агульнай колькасцю наёмных працоў- 
ных, якая не перавышала 32 чалавекі [6, с. 590]. У  асобны спіс было ўклю- 
чана 35 галін прамысловасці, прадстаўленых невялікімі прадпрыемствамі: 
тытунёвымі, лесапільнымі, харчовымі і г. д.

Гандляры чацвёртага разраду, гандлюючыя мяшчане і сяляне не мелі 
фабрык і заводаў. Ім дазвалялася валодаць толькі невялікімі хатнімі прад- 
прыемствамі, якія павінны былі мець не больш за 8 наёмных працоўных. 
Пры большай іх колькасці -  да 16 чалавек -  уладальнік павінен быў 
перайсці ў вышэйшы разрад [6, с. 597-598]. Усе тавары, якія маглі прада- 
ваць прадстаўнікі чацвёртага разраду, былі падзелены на спіс «А», у які 
ўваходзілі сялянскія і некаторыя іншыя тавары -  дробныя, патрыманыя 
(мэбля, кнігі і г. д.). Гэтымі рэчамі гандлюючыя мяшчане і сяляне маглі 
гандляваць у лаўках, гасціных дварах і іншых «публичных помещениях». 
Гандляры чацвёртага разраду маглі прадаваць і іншы тавар, які ўваходзіў ў 
іншы спіс -  «Б», але толькі ў дробных лаўках, размешчаных ў падвалах 
дамоў і г. д. [6, с. 598-612]. Спіс «Б» уключаў у сябе розныя бакалейныя і 
харчовыя прадукты, а таксама «каланіяльныя» тавары.

Уладальнікам пятага разраду пасведчанняў, а менавіта пасадскім 
(мяшчанам), сялянам былі недасягальны не толькі фабрыкі і заводы, але і 
«домашние заведения». Яны валодалі толькі «станамі», дзе маглі працаваць 
з дапамогай не больш чым трох наёмных працоўных [6, с. 599-600]. Такім 
чынам, па сваёй эканамічнай сутнасці гэта былі рамеснікі. Яны маглі 
гандляваць толькі ў будках, латках і сталах рэчамі сваёй уласнай 
вытворчасці і іншай дробяззю, якая была дакладна пералічана ў асобным 
спісе «В». З гэтымі рэчамі яны мелі права выязджаць на кірмашы і 
сялянскія «торги» [6, с. 600].
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Існаваў яшчэ і шосты разрад плацельшчыкаў прамысловага 
абкладання -  дробныя прамыслоўцы і гандляры з асяроддзя сялян. У  іх 
дзяленні не было пэўнай яснасці, але розніца ў кошце за пасведчанне была 
даволі значнай (кошт пасведчання 5-га разраду -  40 руб., а 6-га -  25 руб). 
Гандлюючыя сяляне 5-га і 6-га разрадаў разам дзялілі паміж сабой 
прамысловыя правы пасадскіх. Паводле гільдзейскай рэформы 1824 г. 
купцы I-й і II-й гільдый павінны былі плаціць: а) гільдзейскі падатак па 4 % 
з капітала; б) на водныя і наземныя шляхі по 10 % з падатковага рубля; 
в) на земскія і гарадскія павіннасці па 1/4 % з капіталу [6, с. 593].

Для «двух Белорусских, двух Литовских и Минской губерний» на 
працягу 10 гадоў не было купцоў I-й гільдыі, а існавалі толькі купцы II-й і 
III-й гільдый. Былі ўстаноўлены наступныя падаткі: а) гільдзейскі падатак 
на 1,5 % з капіталу; б) на водныя і наземныя шляхі па 10 % з падатковага 
рубля; в) на земскія і гарадскія павіннасці па 1/4 % з капіталу; г) на 
гарадскія павіннасці па 1/4 % [6, с. 593-594].

Гандаль у мястэчках беларускіх губерняў падпарадковаўся тым жа 
правілам, што і ў гарадах, але «чтобы вольные люди и евреи, в них живу
щие, были записаны в город того уезда, где местечко находится» [6, с. 600].

Шляхта заходніх беларускіх губерняў, якая не мела сялян і жадала зай- 
мацца гарадскімі промысламі, павінна была запісацца ў купцы і ўзяць 
пасведчанне гандлёвых мяшчан. Шляхціч, які займаўся пасадскім 
промыслам і не запісаўся ў саслоўе мяшчан, павінен быў браць пасведчанне
VI роду, што выдавалася гандлюючым сялянам, а таксама павінен быў 
плаціць асобныя павіннасці ў казну [6, с. 600]. Гандлюючыя ў гарадах 
сяляне знаходзіліся ў падпарадкаванні магістратаў і ратуш [6, с. 602].

Яўрэі ў беларускіх губернях, не запісаныя па прыналежнасці, не 
дапускаліся да падрадаў і водкупаў і не маглі займацца оптавым продажам. 
Яўрэям дазвалялася атрымоўваць пасведчанне на права гандлю толькі ў 
губернях іх пастаяннага жыхарства [6, с. 605]. Кантроль за гандлем у 
беларускіх гарадах, паводле гільдзейскага палажэння 1824 г., ускладаўся на 
гарадскія думы, магістраты і ратушы, якія павінны былі рэгулярна даваць 
справаздачы ў казённыя палаты [6, с. 607]. Свабодныя «хлебопашцы», 
вольныя людзі і наёмцы розных найменняў, казённыя сяляне, аднадворцы 
не маглі ажыццяўляць купецкага і мяшчанскага гандлю і промыслаў, калі 
яны не мелі устаноўленых для сялян пасведчанняў. Дарэчы, гарадскім 
думам і ратушам гільдзейскае палажэнне надавала новае значэнне і 
функцыі, якія павінны былі замацоўваць іх пазіцыі ў адміністрацыйнай 
сістэме [6, с. 601]. Ім таксама забаранялася аддаваць гарадскія лаўкі і іншыя 
гандлёвыя ўстановы ў наём з прадастаўленнем наймітам якіх-небудзь 
правоў гандлю, якіх яны да гэтага не мелі.

Гарадскім думам і ратушам гільдзейскае палажэнне 1824 г. надавала 
новае значэнне і функцыі, што павінна было яшчэ больш умацаваць іх
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пазіцыі ў адміністрацыйнай сістэме. Так, з мэтай кантролю за гандлем у 
беларускіх гарадах пры думах з асяроддзя купцоў, якія заслужылі асобы 
давер гараджан, былі арганізаваны асобныя гандлёвыя дэпутацыі, члены 
якіх (3-7 чалавекі) надзяляліся, кожны па асобку, вялікімі паўнамоцтвамі 
па агульным кантролі за гандлем і біржамі ў беларускіх гарадах [6, с. 607]. 
«Сим депутатам, -  говорилось в законе, -  открыт вход во все лавки, торго
вые заведения и дома, где производится торг, с обязанностью иметь надзор 
и на биржах» [6, с. 607-608]. Каб атрымаць гандлёвае пасведчанне, купцы 
павінны былі прадставіць пасведчанне гарадской думы ці ратушы, ці 
валаснога праўлення, ці сельскага начальства аб выплаце ўсіх дзяржаўных, 
земскіх і гарадскіх павіннасцей.

У  30-х гг. X IX  ст. выявілася поўная беспадстаўнасць палітыкі 
Я. Ф. Канкрына і асабліва ўведзенага ім гільдзейскага палажэння 1824 г. 
Адразу ж пасля яго ўвядзення на тэрыторыі Беларусі, а таксама ва ўсіх 
іншых губернях Расійскай імперыі пачаўся масавы рух пратэсту супраць 
новай падатковай сістэмы, у якім удзельнічалі дробныя прамыслоўцы 
гарадоў і вёсак, цесна звязаныя з гарадскімі промысламі, сяляне розных 
катэгорый, мяшчане і купцы III-й гільдыі. Пратэст ажыццяўляўся шляхам 
масавага напісання петыцый у дзяржаўныя органы супраць нераўнамер- 
насці аблажэння акцызам, заснаваным на саслоўным прынцыпе, а таксама 
значным пад’ёме сялянскага руху, накірованнага супраць арышту за 
невыкананне прамысловага падатку [12, с. 129-131]. Царскі ўрад павінен 
быў пайсці на значныя выпраўленні гільдзейскага палажэння 1824 г. Былі 
выдадзены паслядоўна тры ўказы: ад 31 жніўня 1825 г. [7, с. 441-442],
11 ліпеня 1826 г. [8, с. 685] і 20 снежня 1827 г. [8, с. 920]. Яны ўнеслі 
значныя змены ў гільдзейскую рэформу 1824 г. Так, напрыклад, былі 
перапісаны ўсе найбольш значныя раздзелы гільдзейскага палажэння і лік- 
відаваны ўсе пункты, якія надавалі яму рэакцыйны характар. Падатковыя 
ільготы паніжаліся, і ў 1826 г. кошт за пасведчанне купца III-й гільдыі з 
220-132 руб. зменшыўся да 150-100 руб. Затым, пасля паніжэння ў 2 разы 
падаткаў з гандлюючых мяшчан у 1825 г., на наступны год гэты разрад 
плацельшчыкаў быў адменены ўвогуле. Пасадскія і гандлюючыя мяшчане 
аб’ядноўваліся ў адзінае мяшчанскае саслоўе. Значна панізіўся кошт 
«приказчичьих свидетельств» (з 80 да 50 руб.), пры гэтым ён стаў адзіным 
[11, с. 151].

Найбольш значныя змены адбыліся ў абмежаванні прамысловага 
сялянства Беларусі. Так, 11 ліпеня 1826 г. былі ліквідаваны пасведчанні 
5-га і 6-га разрадаў, а дробныя сялянскія промыслы зноў сталі свабоднымі 
ад абкладання [11, с. 150]. Затым царскі ўрад фактычна адмяніў спісы 
тавараў, якія можна было прадаваць мяшчанам і пасадскім. Зараз яны маглі 
гандляваць усім. Ім толькі забаранялася перавышаць абарот купцоў III-й 
гільдыі. Мяшчане маглі значна пашыраць тэрыторыю гандлёвай дзейнасці,
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адкрываць свае лаўкі ў паселішчах і г. д. Дазвалялася закупка тавараў не 
толькі мяшчанам і пасадскім, але і сялянам. Мяшчанам дазваляўся лавачны 
гандаль усімі рэчамі, акрамя гарбаты і цукру [11, с. 152].

Перагляд гільдзейскага палажэння 1824 г. зацягнуўся да канца 30-х гг., 
і 9 лістапада 1839 г. у спецыяльным указе былі вызначаны новыя 
прамысловыя пошліны [10, с. 1088]. Паколькі гэты ўказ меў абагульняючае 
значэнне, то яго можна разглядаць як завяршэнне ўсёй працы па 
сістэматызацыі прамысловага абкладання на тэрыторыі Беларусі ў першай 
палове X IX  ст.

У  кошт гандлёвага пасведчання уваходзілі пошліны з капіталу (па 4 % 
з купцоў I-й і II-й гільдый і па 2,5 % з купцоў III-й гільдыі) і збор на 
ўтрыманне шляхоў зносін (па 10 % ад памеру пошліны з капіталу для 
купцоў усіх гільдый) [10, с. 839-840].

Такім чынам, Я. Ф. Канкрын у гільдзейскім палажэнні 1824 г. выка- 
рыстоўваў абмежаванні, накіраваныя на прадухіленне далейшага развіцця 
прадпрыемстваў капіталістычнага тыпу. Дарэчы, усё гільдзейскае пала- 
жэнне 1824 г. Я. Ф. Канкрына прасякнута антыбуржуазнай накіраванасцю. 
Ён выступаў прыхільнікам рэгламентацыі промыслаў і крытыкаваў закана- 
даўства апошніх дзесяцігоддзяў XVIII ст., а іменна Гарадавое палажэнне 
1785 г. за яго «неопределительность, давшую слишком большую свободу 
для предпринимательства» [11, с. 115]. У  цэлым меры, прапанаваныя 
Я. Ф. Канкрыным, з’явіліся непрыгоднымі ў новых умовах эканамічнага 
жыцця і насілі рэакцыйны характар. Якраз не складаная, а простая вытвор- 
часць у невялікіх майстэрнях рабілася асновай буйных капіталістычных 
прадпрыемстваў.

Гільдзейскае палажэнне 1824 г. ажыццявіла пераварот у гарадскім 
самакіраванні на тэрыторыі Беларусі. Так, у артыкулах 30, 31, 32 
«Дополнительного постановления об устройстве гильдий» былі ўстаноў- 
лены катэгорыі выбарчых пасад у гарадах, а дакладней вызначалася, якія 
пасады даступны той ці іншай групе гарадского насельніцтва. Мяшчане 
маглі займаць толькі дэпутацкія пасады, а астатнія -  больш вышэйшыя 
месцы толькі тады, «когда купцы не пожелают принять их» [6, с. 593]. 
Узнікла новая катэгорыя сялян -  гарадскіх домаўладальнікаў, і згодна з 
указам сената ад 23 лістапада 1827 г. спецыяльна ўдакладнялася, што «ма
гистратам и ратушам подведомы они в городах только по торговым делам 
своим» [9, с. 590]. Па гільдзейскім палажэнні 1824 г. такія пасады, як член 
шасцігалоснай думы, гарадскі стараста, ратман, бургамістр лічыліся 
прывілегіяй купецтва, і толькі ў выпадку адказу ад іх купцамі яны маглі 
замяшчацца мяшчанамі. Такім чынам, царскі ўрад скончыў з ідэяй 
агульнасаслоўнага прадстаўніцтва ў беларускіх гарадах, дэклараванага 
Гарадавым палажэннем 1785 г.
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