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П.А. ЛОЙКА 

УЗАЕМАДАЧЫНЕННІ ШЛЯХЕЦКАГА І МЯШЧАНСКАГА САСЛОЎЯЎ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ  
У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII ст. 

На основании анализа историографического материала и оригинальных документальных источников всесторонне 
исследуется эволюция межсословных контактов шляхты и мещанства. Делается вывод, что они должны рассматриваться не 
только в однозначно конфронтационном плане, а также с точки зрения социально-экономической и военно-политической 
взаимоподдержки. 

On the base of the analysis of the historiographic material and the original documental sources the author gives a thorough investi-
gation of the evolution of interestate contacts between the gentry and the petty bourgeoisie. The conclusion is made that these contacts 
should be examined not only in the confrontation aspect but also from the point of view of socio-economic, military and political mutual 
support. 

Нацыянальная беларуская гістарыяграфія, па-
чатак якой можна акрэсліць 10–20-мі гг. ХХ ст., 
практычна не мела і не мае грунтоўных, комплекс-
ных распрацовак па краевугольных праблемах 
сярэднявечнай гісторыі Беларусі. Да такіх праб-
лем варта аднесці пытанні станаўлення, эвалю-
цыі і трансфармацыі асноўных саслоўяў бела-
рускага грамадства феадальнай эпохі: шляхты, 
сялянства, мяшчанства. Калі апошнім двум у на-
вуковых распрацоўках пашанцавала крыху болей 
(абагульняючая «Гісторыя сялянства Беларусі» 
(т. 1), спецыяльныя манаграфіі 50-х гг. ХХ – пачатку 
ХХІ ст. З.Ю. Капыскага, В.І. Мялешкі, С.А. Шчарба-
кова, А.П. Грыцкевіча, М.Ф. Спірыдонава, В.Ф. Го-
лубева, П.А. Лойкі), то першаму нашмат менш 
(артыкульныя публікацыі А.П. Грыцкевіча, ма-
награфія П.А. Лойкі). 

Калі ж звярнуць асобную ўвагу на даследаван-
не праблемы міжсаслоўных стасункаў у час роск-
віту на беларускіх землях феадальнага ладу, то 
яна практычна абойдзена ўвагай папярэдняй і су-
часнай гістарыяграфіі. А без асэнсавання саслоў-
ных узаемадачыненняў немажліва даць поўную, 
дакладную характарыстыку стану грамадства на 
землях Беларусі другой паловы XVI – першай па-
ловы XVII ст. Менавіта гэта акалічнасць садзейні-
чала пастаноўцы мэты даследавання: усебакова 
прасачыць усе аспекты, як канфліктныя, так і 
ўзаемадапаможныя, адносін двух уплывовых на 
грамадскае жыццё Вялікага Княства Літоўскага 
(ВКЛ) саслоўяў – шляхты і мяшчанства. 

Для раскрыцця праблемы былі выкарыстаны 
разнастайныя дакументальныя крыніцы. Сярод іх 

неабходна адзначыць хронікі, летапісы, дзённікі, 
якія складваліся мясцовымі жыхарамі, сучасніка-
мі гарадскіх падзей сваёй эпохі (Баркулабаўскі 
летапіс; Магілёўская хроніка са звесткамі за 
1526–1701 гг., падрыхтаваная Трафімам Суртам; 
дзённік навагрудскага падсудка Фёдара Еўла-
шэўскага і інш.). Шматлікія даныя аб унутрыга-
радскім жыцці ўтрымліваюць магістрацкія кнігі, 
дзе зафіксаваны прэтэнзіі і незадаволенасць га-
раджан дзеяннямі Рады, у тым ліку супраць ча-
сам беспакаранага ўсяўладдзя шляхты ў месцах і 
мястэчках, а таксама рашэнні вышэйшага органа 
гарадскога самакіравання супраць прыватнаўлас-
ніцкіх юрыдык (так называліся буйныя валоданні 
шляхты ў гарадах), якія практычна размывалі са-
слоўную цэласнасць мяшчанства. Каштоўныя 
звесткі аб прычынах і выніках канфліктных спрэ-
чак, нярэдка сутыкненняў жыхароў горада, што 
падпарадкоўваліся магістрату, і шляхецкага га-
радскога асяродка, прысутнічаюць у судовых ра-
шэннях вярхоўнай улады. Дзяржаўная палітыка ў 
дачыненні гарадоў адлюстравана ў соймавых 
пастановах. Шляхецкія настроі, якія тычацца 
мяшчанства, часта станавіліся тэмай абмерка-
вання на павятовых сойміках, і прапановы па вы-
рашэнню нязгод з пазіцыяй і дзеяннямі гараджан 
у адносінах да шляхты ўносіліся ў інструкцыі 
паслам ад паветаў на Вальны сойм. 

Безумоўна, беларускі горад другой паловы 
XVI – першай паловы XVII ст. акумуляваў дзей-
насць як прадстаўнікоў асноўнага гарадскога на-
сельніцтва – мяшчанства, так і пануючага дзяр-
жаўнага саслоўя – шляхты. Менавіта тут мелі 
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месца галоўныя шляхецка-мяшчанскія кантакты, 
але трэба адзначыць, што папярэдне яны за-
раджаліся яшчэ ў сельскай мясцовасці і звязаны 
былі з працэсамі фарміравання гарадскога на-
сельніцтва, якія адбываліся ў азначаны час пры 
актыўным удзеле прадстаўнікоў трэцяга, най-
больш колькасна значнага (звыш 80 % жыхароў 
Беларусі), саслоўя – сялянства. Галоўнай крыні-
цай папаўнення мяшчанскага стану з’яўлялася 
перасяленне менавіта сялян з вёсак у гарады і 
мястэчкі. Праходзіла яно некалькімі шляхамі: ле-
гальным, паўлегальным і нелегальным. 

Першы ўяўляў сабой перасяленне ў горад 
нешматлікай часткі незапрыгоненых вольных ся-
лян, якіх у ВКЛ называлі «прыхожымі», «пахожы-
мі». Так, аўтар Баркулабаўскага летапісу ў запісу 
пад 1545 г. адзначаў: «А место Могилев засели 
люди прихожие… с Княжич, з Головчина, з сел 
многих»1. Вярхоўная ўлада, якая была зацікаўле-
на з нагоды бурнага развіцця ўнутранага і знеш-
няга рынкаў, рамесна-цэхавай вытворчасці па-
паўняць казну, а таксама павялічваць колькасць 
насельніцтва гарадоў з прычыны пераўтварэння 
ўмацаваных «местаў» і мястэчкаў у апорныя 
пункты падчас войнаў, заахвочвала прыток «па-
хожых» земляробаў у стан мяшчанства. Веліка-
княжацкім гарадам гаспадаром дазвалялася па-
добных гарадскіх перасяленцаў вызваляць на не-
калькі гадоў ад усіх падаткаў ды іншых спагнан-
няў. Такія каралеўскія ільготныя граматы былі 
выдадзены ў 1563 г. Навагрудку, у 1566 г. – 
Дзісне, у 1571 г. – Уллю і г. д.2 Часам горад, што 
натуральна пашыраў свае межы, проста «паглы-
наў» суседнія з ім вёскі, якія пераўтвараліся ў 
гарадскія вуліцы з адпаведнымі назвамі, а сяляне 
станавіліся гараджанамі. Так у сярэдзіне XVI ст. 
сталася з вёскамі Рылаўцы пад Гроднам, Сла-
бада – пад Слуцкам і інш.3 

Другі шлях папаўнення гарадскога насельніцт-
ва, як ужо адзначалася, быў паўлегальным. Яго 
палавінчатасць заключалася ў тым, што коль-
касць мяшчан павялічвалася за кошт уцёкаў пры-
гонных каралеўскіх падданых з вёсак той ці іншай 
эканоміі (у XVI – першай палове XVII ст. на бела-
рускіх землях ВКЛ іх было 8: Брэсцкая, Гро-
дзенская, Кобрынская, Магілёўская, Віцебская, 
Полацкая, Пінская, Слонімская) у яе цэнтр. Па 
тых жа прычынах, што і ў адносінах да вольных 
перасяленцаў, да прыгонных перабежчыкаў вяр-
хоўная ўлада ставілася спагадліва. Прыкладам 
таму інцыдэнт, які адбыўся ў XVI ст. у Гродне. Га-
радская адміністрацыя паведамляла гаспадару 
ВКЛ, што валасныя жыхары перасяліліся ў Грод-
на і гандлем заняліся. Дазнаўшыся пра гэта зда-
рэнне, кіраўнік эканоміі даў згоду вярнуць 
уцекачоў з горада па вёсках, адкуль яны збеглі. 
Але кароль вынес вырак пакінуць сваіх падданых 
у горадзе, нягледзячы на тое, што падобнае 
прадпісанне парушала прынятыя нормы4. 

Самым распаўсюджаным шляхам колькаснай 
урбанізацыі ў другой палове XVI – першай пало-
ве XVII ст. былі ўцёкі прыгонных сялян ад сваіх 
уладальнікаў-шляхціцаў за гарадскія сцены, якія 
абаранялі іх ад вечнай няволі. Аб тым, што з’ява 
гэта стала пастаяннай рысай сацыяльнай рэчаіс-
насці ВКЛ, было засведчана ў галоўных закана-
даўчых дзяржаўных актах – Статутах. Так, арт. 29 
раздз. ІІІ Статута 1566 г. вылучаў тры катэгорыі 
ўцекачоў да «мест нашых… в землях панства на-
шого Великого Князства Литовского», якія 
«втекли от княжат панов або от которого шляхти-
ча»: слуг шляхецкіх, людзей адчызных (прыгон-
ных), чэлядзь нявольную5. Падобны артыкул зноў 
жа ў раздз. ІІІ, але пад нумарам 38 змяшчаў Ста-
тут 1588 г., дзе прадпісвалася, каб «тых людзей і 
слуг павінны войты, бурмістры і радцы нашы з га-
радоў нашых, выслухаўшы належныя доказы ад 
паноў іх, чые будуць, або па іх уласнаму прыз-
нанню выдаваць… А дзе б па апеляцыі перад на-
мі тое выявілася, што войты, бурмістры і іншыя 
ўраднікі гарадскія або старосты, дзяржаўцы і ці-
вуны нашы такіх уцекачоў пры дастатковых дока-
зах каму выдаць не хацелі, тады такі ўрад… таму 
пану, чыіх слуг, людзей або чэлядзі выдаць не 
пажадалі, павінен штраф заплаціць дваццаць коп 
грошаў (1200 грошаў. – П. Л.), а тыя ўцекачы ўсё 
ж павінны быць выдадзены»6. Але закон – на 
паперы, а яго выкананне – у рэальнай рэчаіс-
насці, і, як сведчаць далёка не адзінкавыя факты, 
у большасці выпадкаў ён ці ігнараваўся, ці адкры-
та парушаўся. Неаднаразова шляхта ў сваіх 
інструкцыях з усіх куткоў ВКЛ выступала з прапа-
новамі вырашыць праблему ўцёкаў прыгонных 
падданых у гарады. Нават землеўласнікі сталіч-
нага Віленскага павета ў 1618 г. звярталі ўвагу 
сваіх дэпутатаў на Вальны сойм Яна Ляцкага, 
падкаморага віленскага, і Мікалая Бральніцкага, 
скарбніка ВКЛ, на тое, што «маем таксама крыў-
ды вялікія ад мяшчан тутэйшых віленскіх, якія 
збегаў падданых нашых, мужчын і жанчын да 
сваіх уладароў выдаваць не хочуць». Шляхта з 
гэтай нагоды настойвала, каб паслы прыклалі ўсе 
намаганні аб прыняцці вышэйшым форумам – 
Соймам – пастановы па абавязковаму вяртанню 
гаспадарам уцекачоў, калі не – то справу аб іх 
выдачы накіраваць у дзяржаўны Трыбунал7. 
Неаднойчы вышэйшы апеляцыйны суд ВКЛ у  
30–40-я гг. XVII ст. займаўся справамі аб нявыда-
чы беларускімі гарадамі прыгонных «збегаў», дзе 
яны былі выяўлены. Мноства інвентароў маёнт-
каў канца XVI – першай паловы XVII ст. утрымлі-
ваюць звесткі аб уцёках шляхецкіх падданых у 
бліжэйшыя «месты». Напрыклад, уладальнік 
фальварка Клепачы ў 1577 г. высачыў 6 сваіх 
прыгонных у Каменцы; з маёнтка Гатава ў 1590 г. 
да Мінска падалася сям’я прыгоннага селяніна; 
на працягу 15 гадоў (1631–1646) з уладання За-
балацце Гродзенскага павета ўцякло, зразумела 
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ў Гродна, 8 сем’яў8. Аб масавасці ўцёкаў прыгон-
ных у гарады сведчыць рашэнне Вальнага сойма 
1641 г., у якім значылася: «…шляхецкае саслоўе 
мае вялікую згубу з-за таго, што гарады магдэ-
бургскага права не выдаюць сялян-уцекачоў»9. 

Як сяляне, так і шляхта імкнуліся займець 
месца жыхарства ў горадзе. У час уздыму тавар-
на-грашовых адносін феадалы-землеўладальнікі 
ўзважылі, наколькі высокім будзе прыбытак ад 
дзейнасці гарадскога рамесніка і гандляра, таму 
інтэнсіўна пачалі пранікаць у гарадскія межы. 
Часцей за ўсё яны скуплялі мяшчанскія двары. 
На працягу XVI – першай паловы XVII ст. падоб-
ная практыка стала звычайнай справай. Паўсюд-
на, дзе больш, дзе менш, але шляхецкая прысут-
насць у «местах» адзначалася, у большай ступе-
ні ў тых гарадах, якія былі звязаны гандлем 
сельскагаспадарчай прадукцыі з Захадам. Гэта 
Падзвінне (Полацк, Віцебск) і Панёманска-па-
бужскія рэгіёны (Вільня, Гродна, Мінск, Брэст, 
Пінск і інш.). Так, напрыклад, у 1541 г. вялікі князь 
выдаў прывілей Глебу Іванавічу Есману «на доз-
волене и потвержаючи вси купли его у розных 
особ… в месте Виленском и далей вечными ча-
сы», а таксама «в мещанина полоцкого Алексея 
Сидоровича Белого, и в его жоны и детей купил 
дом наймя Никоновский, а подле того ж дому Ни-
коновского купил дворищо в мещанина Онисима 
Артемовича на Новгородской улицы… А в ме-
щанки виленское Кулины Есковны Осташковича 
и в ее сына… Андрея Котовича купил дом подле 
братства Кожемяцкого»10. Па інвентару Віцебска 
1644 г. шляхціц-землеўласнік Самуіл Ста-
расельскі валодаў у горадзе 112 дамамі, а яшчэ 
19 феадалаў – 310 дамамі. Усяго ў гэтым 
падзвінскім «месцы» больш за 62 % (629 з 1011) 
дамоў у першай палове XVII ст. былі прыватна-
ўласніцкімі. У Брэсце ў гэты час прадстаўнікам 
вышэйшага стану ВКЛ належалі цэлыя вуліцы. А 
ў Полацку толькі 25 % агульнай колькасці дамоў 
падначальваліся магістрату11. Прыватныя ўла-
данні дакументы другой паловы XVI ст. фіксуюць 
у Гродне, Навагрудку, Слоніме, Мінску, Пінску, 
Кобрыне12. Шляхецкая абыдзёншчына ў гарадах 
стала настолькі звычайнай справай, што тут акты 
куплі-продажу маёмасці паміж прадстаўнікамі 
гэтага саслоўя адбываліся паўсюдна і штодзён-
на, як, напрыклад, у 1593 г. пан Станіслаў Калуцкі 
прадаў пану Стафану Кадкаму «двор свой в 
месте Меньском в рынку на рагу идучы у вулицу 
Сологубовскую лежачый со всим збудованем 
дворным и з огородом тому дому належачым»13. 

Праўда, у некаторых значных цэнтрах прысут-
насць шляхты была абмежаваная. Гэта тычыцца 
падняпроўскай цвярдыні – Магілёва. Інвентар 
1604 г. згадвае тут толькі 33 шляхецкія проз-
вішчы. Найбольшыя ўладанні мелі шляхціцы Ва-
даромскі, Заборскі, Сухадольскі, астатнія валода-
лі 1–2 дварамі14. Тлумачыцца тое практычнай ад-

сутнасцю фальваркава-паншчыннай гаспадаркі, 
якая сваёй прадукцыяй забяспечвала даход-
насць на заходнім рынку. Прамой сувязі Магілёва 
з Захадам не існавала, таму прыватнашляхецкіх 
маёнткаў, дзе развіваліся фальваркі, у падня-
проўскім рэгіёне было вельмі мала. Зямельныя 
ўладанні тут галоўным чынам складаліся з кара-
леўскіх і дзяржаўных эканомій і старостваў. 
Стрымлівала імкненне шляхты замацавацца ў 
Магілёве і тая акалічнасць, што горад быў памеж-
ным з ваенна-небяспечнай расійскай мяжой і зна-
ходзіўся ў сферы пастаянных інтарэсаў запа-
рожскіх казакаў. 

Неабходна адзначыць, што ўсталяванне 
шляхты ў гарадах у першай палове XVII ст. пры-
водзіла да часам самаўпраўных, гвалтоўных 
учынкаў з іх боку ў дачыненні да прадстаўнікоў 
мяшчанскага саслоўя. Так, полацкі магістрат у 
1616 г. скардзіўся каралю аб самавольстве шлях-
ціцаў Грабніцкага, Рэвута, Баханскага, якія «біц-
цём і ўсялякімі пакутлівымі дзеяннямі» прымуша-
лі асобных гараджан падначальвацца ім, а не ма-
гістрату і грашовыя гарадскія спагнанні ўносіць  
ім жа. Падобнае ж было дакументальна зафікса-
вана ў 1646 г. у Мсціславе15. У 1653 г. «шляхетны 
пан» Вукола забіў свайго суседа мешчаніна Куп-
рэя Козмініча з мэтай завалодаць яго сядзібай. 
Пры гэтым, дзякуючы рознай падсуднасці шлях-
ты (замкавы суд) і мяшчан (войтаўска-лаўнічы 
суд), ён не панёс ніякага пакарання, хаця ма-
гістрат рабіў захады прыцягнуць Вуколу да адказ-
насці16. 

Прыватныя землеўладальнікі перасялялі сваіх 
прыгонных падданых у юрыдыкі, дзе яны займа-
ліся рамяством, гандлем і сплачвалі свайму ўла-
дальніку ўсе падаткі, выконвалі запатрабаваныя 
ад іх павіннасці. Горад аніякай прыбытковасці ад 
феадальных юрыдык не меў. Больш таго, юры-
дычане не падлягалі магістрацкай падсуднасці. 
Пры гэтым яны карысталіся ўмовамі гарадскога 
існавання. Сведчаннем таму быў запіс у кнізе 
мінскага магістрата за 1586 г.: «…князи, панове и 
земяне… светского стану, з давных часов набыв-
ши пляцов, подданных своих там осадили, кото-
рые в месте мешкаючи, торгов, ремесла, гандлев 
и всяких пожитков местских… уживают»17. У 
1627 г. шляхціц Пётр Рабка скупіў дамы і землі, 
што знаходзіліся пад юрысдыкцыяй гарадской 
рады, і засяліў у іх рамеснікаў, якія належалі яму, 
забараніўшы ім выконваць павіннасці на карысць 
горада18. Здараліся выпадкі, калі перасяленні 
прыгонных у горад афармляліся пэўнай дамовай 
паміж імі і ўладальнікамі. Так, селянін Амбражэй 
Марцінкевіч у 1630 г. звярнуўся да свайго пана 
Мікалая Кішкі, каб той дазволіў яму пярэбары на 
пражыванне з вёскі Лукошына Ашмянскага паве-
та ў Вільню, бо падданы пераканаўся ў тым, што 
ён быў з юначых гадоў «чалавекам рамесным і 
гандлёвым», а ў «вялікім горадзе лягчэй набыць 
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сродкі да існавання, чым у вёсцы». Пры гэтым 
пачынаючы прадпрымальнік абавязваўся «не 
адыходзіць ад падданства без волі свайго гаспа-
дара і ў час яго знаходжання ў Вільні з’яўляцца 
да ўласніка па першаму патрабаванню і 
выконваць усё, што ён загадае». Падобным 
шляхам з той жа мясцовасці трапіў у Вільню 
кравец Станіслаў Каспяровіч, паабяцаўшы не 
губляць асабістай залежнасці ад пана «пад 
прыкрыццём моцы магдэбургскага права»19.  

Такім чынам, у другой палове XVI – першай 
палове XVII ст. гарады, якія валодалі магдэ-
бургскім правам, а тым больш прыватнаўлас-
ніцкія, у значнай ступені знаходзіліся ў залеж-
насці ад прыватных уладальнікаў. Юрыдыкі буй-
ных дзяржаўных цэнтраў не прыносілі ім ніводна-
га гроша прыбытку. Увачавідку павялічвалася 
колькасць юрыдычан, бо нават мяшчане, што 
падпарадкоўваліся магістрату, адыходзілі ў 
панскія юрыдыкі, каб не сплачваць асобных не-
малых гарадскіх падаткаў. Гэта ўсё размывала 
мяшчанскае саслоўе, парушала адзінства 
гарадскога кіравання і падсуднасці (магістрат і 
замкавая адміністрацыя), адбірала з гарадскога 
скарбу частку прыбытку, тым самым зама-
руджваючы развіццё эканомікі горада. Таму 
нездарма мяшчане пастаянна вялі зацятую ба-
рацьбу, каб, па-першае, увогуле не дапускаць 
утварэння ў гарадах юрыдык, а па-другое, і самае 
галоўнае, цалкам выцесніць за межы горада 
гаспадароў юрыдык і распаўсюдзіць уладу ма-
гістрата на ўсё гарадское насельніцтва. 

Змаганне ішло з пераменным поспехам. Знач-
ную ролю ў гэтым адыгрывала пазіцыя, з якой 
вынікала і палітыка вярхоўнай улады. У другой 
палове XVI ст. вышэйшыя дзяржаўныя органы кі-
равання займалі прашляхецкі бок. І вялікі князь, і 
Сойм сваімі пастановамі спрыялі пранікненню і 
замацаванню ў гарадах шляхты. Звязана тое 
было з завяршэннем пачатага ў XV ст. працэсу 
запрыгоньвання сялянства, бо горад мог пе-
ратварыцца для залежнага сялянства ў ратунак 
ад прыгоннай няволі. Таму ў 1563 г. Жыгімонт ІІ 
Аўгуст афіцыйна зацвярджае ў гарадах юрыдыкі і 
прадпісвае, што «з дворов, або з домов 
князьских, панских и земянских… жадного подат-
ку з местом давати не мають окроме местное ча-
су потребы небеспечности»20. 

Але ў канцы XVI – першай палове XVII ст. 
шляхецкая прысутнасць у горадзе стала адчу-
вальнай у эканамічнай, дзяржаўна-кіраўнічай і су-
дова-прававой сферах. Таму антышляхецкая ба-
рацьба мяшчан займела новыя адценні і формы. 
Яе варта падзяліць на два віды: незаконную і за-
конную. Першая заключалася ў адкрыта варожых 
выступленнях мяшчан супраць гарадской шлях-
ты. Напрыклад, у лісце ад 14 кастрычніка 1598 г. 
12 шляхціцаў Віцебскага ваяводства паведамля-
юць віленскаму ваяводзе Крыштафу Радзівілу, 

што мяшчане-віцебляне «над братамі нашымі 
вялікія шкоды ўчынялі, бунты падымалі, аднаго 
шляхціца насмерць забілі, некалькі паранілі, ды 
іншыя замахі на здароўе ўчыняюць без аніякай 
справядлівасці і права»21. У лісце ад 20 ліпеня 
1599 г. канцлер ВКЛ Леў Сапега пісаў таму ж 
Крыштафу Радзівілу, што палачане, «пазбіраў-
шыся натоўпамі… рабілі напады і руйнавалі ся-
дзібы шляхецкія. Гэта ўжо тры ці чатыры разы 
здаралася»22. Мінская шляхта ў 1625 г. у сваіх 
наказах соймавым дэпутатам Рыгору Горскаму і 
Яну Цадроўскаму прасіла разабрацца з паводзі-
намі гараджан ваяводства, ад якіх стан шляхецкі 
«вялікія крыўды церпіць ва ўсіх местах, асабліва 
ў Мінску. Яны, прыкрытыя правам майдэборскім, 
грамадамі значнымі на грунты шляхецкія насту-
паюць і сабе прыўлашчваюць, мандатамі і іншымі 
лістамі з канцылярыі прыкрываюцца»23. Асабліва 
непакоіла шляхту, што мяшчане спрабавалі 
выстаўляць свае правы вышэй за шляхецкія, бо 
прадстаўнікі шляхецкага саслоўя лічылі сябе 
адзіным дзяржаўна-прывілеяваным станам. Таму 
на шляхецкіх сойміках з гэтай нагоды неаднара-
зова гучалі пратэсты, як у Вільні ў 1618 г.: «Калі 
мешчанін супраць пана выступае са свабодамі 
сваімі, то ён прэтэндуе, што яго свабоды вышэй-
шыя над правам нашым шляхецкім»24. 

Да законных форм барацьбы мяшчан супраць 
засілля, усеўладдзя і падатковай аблегчанасці 
шляхты ў гарадах можна аднесці скупку магістра-
там у феадалаў дамоў і зямельных угоддзяў, якія 
затым прадаваліся гараджанам ратушнай юрыс-
дыкцыі, а таксама цяжбы гарадскіх радаў з пры-
ватнымі ўладальнікамі ў каралеўскім, апеляцый-
ным, асэсарскім судах. 

Так, у буйным гарадскім цэнтры XVII ст. – Ма-
гілёве за 38 гадоў (з 1609 па 1647) магістрат 
выкупіў ва ўласнікаў 65 зямельных надзелаў і 
звыш дзесятка дамоў. Для прыкладу: у 1618 г. у 
княгіні Евы Баркалабаўны за 400 коп (2400) 
грошаў быў набыты «дом с пляцем, з будованем 
у улицы Великой Шкловской, идучи з брамы до 
рынку по левой стороне». На працягу 1626 г. 
магістрату ўдалося далучыць да ўладанняў га-
радской ратушы «пляцов оседлых двадцать»25. 

Рэальныя дывідэнды ў першай палове XVII ст. 
пачалі мець магістрацкія ўлады ў выніку судовых 
спрэчак. Напрыклад, у 1605 г. рада Мінска 
паскардзілася ў вышэйшыя судовыя інстанцыі на 
шляхціца Быхоўскага, што ён мае 20 участкаў на 
Траецкай гары і там, «людзей рамесных розных 
на тых пляцах асадзіўшы, пачаў іх аддзяляць ад 
улады горада», забараніў ім «выконваць павін-
насці і сплачваць паборы, як усе мяшчане». Ка-
ралеўскі суд сваёй пастановай перадаў усе дамы 
Быхоўскага пад юрысдыкцыю гарадской рады, а з 
гараджан, што ў іх мелі жыхарства, абавязваў 
спаганяць падаткі разам з усімі жыхарамі горада. 
Калі аршанская рада звярнулася ў той жа 
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каралеўскі суд па пытанню падсуднасці насель-
ніцтва юрыдык, то атрымала ў адказ грамату, дзе 
значылася: «Паколькі ў Оршы шмат пляцаў шля-
хецкіх, таму з гэтай нагоды заяўляем, што такія 
мяшчане (іх насельнікі. – П. Л.) ва ўсіх судовых 
справах сваіх не куды-небудзь, а толькі ў ратушу 
павінны выклікацца і там судзіцца, а панам сваім 
абавязаны, як дамовіліся… чынш сплачваць і 
паслугі… ім выконваць». У 1639 г. рада Полацка 
выступіла супраць цэлай групы гарадскіх шляхці-
цаў-землеўласнікаў. Па яе скарзе ў асэсарскі суд 
былі выкліканы 10 уладальнікаў юрыдык, якія аб-
вінавачваліся ў тым, што забаранялі жыхарам на-
лежных шляхце дамоў падначальвацца магістра-
ту і выконваць гарадскія павіннасці, у прыват-
насці рамантаваць абарончыя збудаванні. Суд 
стаў на бок рады і задаволіў яе запыт, пры гэтым 
спецыяльна адзначыўшы: «Кожны жыхар горада 
павінен падначальвацца магістрату, а пану, у 
доме якога ён пражывае, сплачваць толькі штога-
довы чынш»26. 

Такім чынам, у другой палове XVI ст. кара-
леўская ўлада ў асноўным была на баку шля-
хецкіх землеўласнікаў у гарадах і падтрымлівала 
іх імкненні ў стварэнні юрыдык. Але ўжо ў першай 
палове XVII ст. з прычыны павелічэння насель-
ніцтва ў шляхецкіх юрыдыках, пераходу туды на 
жыхарства магістрацкіх гараджан вярхоўная ўла-
да занепакоілася мажлівасцю ў значнай ступені 
страціць уладны кантроль над горадам і згубіць 
немалыя фінансавыя прыбыткі для дзяржаўнай 
казны ад гарадоў і мястэчкаў. Таму ў першай 
палове XVII ст. велікакняжацкія судовыя пастано-
вы ў спрэчных пытаннях, якія паўставалі паміж 
радамі магдэбургскіх гарадоў і ўладальнікамі 
юрыдык, вырашаліся ў большасці на карысць 
першых, ды часцей у падтрымку гарадской рады 
выносіліся соймавыя пастановы. У 1611 г. Валь-
ны сойм у якасці агульнадзяржаўнай заканадаў-
чай нормы зацвердзіў палажэнне, згодна з якім 
прыватнаўласніцкія юрыдычане павінны былі ра-
зам з усімі мяшчанамі сплачваць падаткі, што 
спаганяліся з гарадоў, і выконваць гарадскія па-
віннасці. Гэтая норма была пацверджана ў 
1651 г., а рашэннем Сойма 1659 г. прадпісвала-
ся, каб «усе юрыдыкі былі знішчаны і перададзе-
ны гарадской юрысдыкцыі»27. 

Як вынікае з пададзенага матэрыялу, узаема-
стасункі шляхецкага і мяшчанскага саслоўяў у 
гарадах былі канфрантацыйнымі. Але ўзводзіць 
гэта палажэнне ў абсалют не варта, бо тыя ж 
прыватныя землеўладальнікі, не абыходзячы 
ўласнай зацікаўленасці ў росце прыбыткаў, па 
мажлівасці падтрымлівалі гараджан-перасялен-
цаў ва ўладкаванні гаспадарчага жыцця на 
новым месцы жыхарства, у развіцці рамяства і 
гандлю. Так, князь Мікалай Крыштаф Радзівіл у 
1579 г. дзеля падтрымкі мяшчанства «места» 
Мірскага выдаў пастанову, згодна з якой «вольна 

кожнаму мешчаніну нашаму мірскаму, як багата-
му, так і ўбогаму, які гэта толькі можа здолець, у 
доме сваім мець шынок ці мядовы, ці піўны, ці 
гарэлачны, а таксама салодкасці ўсялякія рабіць. 
Толькі за гэта заплаціць на кожны год капшчыз-
ны… па капе грошаў»28. У 1587 г. князь Ян Алель-
кавіч дазволіў сваім слуцкім падданым мяшчанам 
вывозіць дрэва з княжацкага лесу для будаўніцт-
ва, на дровы ды для асвятлення ў радыусе трох 
метраў вакол горада. У 1586 г. Мікалай Крыштаф 
Радзівіл сваёй пастановай вызваліў «навечна» 
мяшчан Нясвіжа ад выплаты чыншу з зямельных 
участкаў, а таксама ад выканання гвалтаў і талок. 
Князь Ян Сапега ў 1618 г., каб прыцягнуць нова-
пасяленцаў у належнае яму «места» Друю, вы-
даў прывілей, згодна з якім прышлыя жыхары 
вызваляліся ад усялякіх павіннасцей на 20 га-
доў29. Падобныя прыклады можна множыць не на 
адной старонцы. 

Шляхта і мяшчане дзейнічалі ва ўзаемаразу-
менні падчас цяжкага становішча гарадоў пасля 
ваенных навалаў. Так, у 1596 г. шляхта Ар-
шанскага павета атрымала «прозбы… мещан 
места Могилевского, же им се великие шкоды и 
спалене через козаков низовых Наливайка ста-
ли», у сувязі з чым гараджане прасілі, каб на сой-
міку ў наказ дэпутатам на Вальны сойм пазначы-
лі прашэнне мяшчан каралю аб наданні жыхарам 
горада «волности… же бы они могли шкод своих 
поратоване одержать»30. Шляхта спраўна выка-
нала просьбу мяшчан. 

Такім чынам, шляхецка-мяшчанскія адносіны 
нельга разглядаць толькі ў аднамерна канфран-
тацыйным аспекце, хаця ён быў прэваліруючы, 
але ў іх наглядалася таксама эканамічная і са-
цыяльная ўзаемадапамогі. На міжсаслоўныя ста-
сункі ў значнай ступені ўплывала палітыка вяр-
хоўнай улады, якая будавалася з улікам унутры- і 
знешнепалітычнага становішча.       
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