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Анатацыя. У артыкуле прааналізаваны прычыны працоунай эміграцыі 
насельнщтва Беларусі у канцы XIX  — пачатку XX  cm., наказаны урадавыя ме- 
рапрыемствы, якія абмяжоувалі выезд за межы Расшскай імперыі і прывялі да 
дамініравання нелегальнай эміграцьй. Пастаулена пытанне аб месцы працоунай 
эміграцыі як адлюстравання сацыяльных праблем беларускага грамадства 
і ролі мігрантау у фарміраванні класа наёмных работткау, значэнш заробленых 
беларускімі сялянамі грашовых сродкау як прыкметнай крынщы твеставання 
фінансава-крэдытнай сістэмы і сельскай гаспадаркі Беларусь.

Summary. The article deals with the causes of labor migration among the Belarusians 
at the end of the XX  — beginning of the XX  centuries. The attention is paid to the 
measures, undertaken by the government, to limit the trips abroad that led to the 
domination of the illegal migration. The author defines the place of the labor migration 
among the other social problems of the Belarusian society, analyzes the role of the 
migrants in the formation of the social group of the wage and salary workers, and 
scrutinizes the meaning of peasants’ monetary assets that were an important source 
of the investment into the Belarusian financial credit system and agriculture.
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Уводзіны. Вучэбная праграма па 
гісторыі Беларусі для IX класа устаноу 
агульнай сярэдняй адукацыі і адпавед- 
ны падручнш, а таксама факультатыуны 
курс утрымліваюць раздзел, прысвечаны 
усталяванню каніталізму на беларускіх 
землях. Асноуны акцэнт у ім зробле- 
ны на развщцё сельскай гаспадаркі, 
прамысловасці і гарадоу, удасканаленне 
гандлёвых сувязей, транспартнай сеткі 
ва умовах пашырэння таварна-грашовых 
адносш. Акрэсліваюцца агульныя рысы

абвастрэння сацыяльных праблем тага- 
часнага грамадства, тэндэнцьп вырашэн- 
ня аграрнага пытання у Беларусі, якое 
тут было найболын вострым. Як канал 
яго вырашэння падаецца матэрыял аб 
правядзенш сталышнскай аграрнай рэ- 
формы і перасяленш сялян у азіяцкую 
частку Расійскай імперыі. Аднак у кан
цы XIX — пачатку XX ст. дастаткова ма- 
савай становщца працоуная эміграцыя 
насельнщтва Беларусі у 'Амерыку і крашы 
Заходняй Еуропы. Перш за усё, яна
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была таксама абумоулена эканамічнымі 
прычынамі, бурным ростам насельшцтва ва 
умовах экстэнсіунага развіцця эканомікі. 
Разгляд працоунай эміграцыі дазваляе 
больш акрэслена характарызаваць сацы- 
яльныя праблемы у грамадстве таго часу, 
асаблівасці фарміравання рынку працы, 
уплыу індустрыялізацыі краін Заходняй 
Еуропы на эканоміку Расійскай імперыі.

У артыкуле ставіцца задача паказаць 
асноуныя напрамкі працоунай эміграцыі 
насельніцтва Беларусі у канцы XIX — 
пачатку XX ст., выявіць яе прычы- 
ны, дынаміку, мерапрыемствы урадавых 
органау Расійскай імперыі па папярэджанні 
гэтай з’явы, акрэсліць уплыу працоунай 
эміграцыі на сацыяльна-эканамічныя 
працэсы у беларускім грамадстве. Тэма 
працоунай эміграцыі насельніцтва Беларусі 
не стала яшчэ предметам самастойнага вы- 
вучэння, хаця асобныя фрагменты дадзенай 
праблемы знайшлі адлюстраванне у працах 
па сацыяльнай гісторыі Беларусі другой 
паловы XIX — пачатку XX ст.

Асноуная частка. На мяжы XIX— 
XX стст. пашыраецца працоуная эміграцыя 
насельніцтва Беларусі, галоуным чынам ся- 
лянства. Спачатку яна ахапіла Віленскую і 
Гродзенскую губерні і атрымала характар 
часовага адыходу. Да яе прывяла аграр
ная перанаселенасць беларускіх губерняу, 
якая у канцы XIX ст. па вастрыні зямель- 
нага пытання пераузыходзіла узровень 
еурапейскай часткі Расшскай імперыі 
у 1,6 раза [1, с. 124]. Акрамя таго, на 
працоуную міграцыю уплывалі рэгія- 
нальная незбалансаванасць працоуных 
рэсурсау у Расійскай імперыі, тэрыта- 
рыяльныя адрозненні ва умовах жыцця, 
нераунамернае размеркаванне рабочых 
месцау. Уплывовым фактарам пашырэн- 
ня працоунай эміграцыі, выезду за мяжу 
на сельскагаспадарчыя работы сталі усё 
большая уцягнутасць Расійскай імперыі у 
міжнародныя эканамічныя сувязі, імклівы 
эканамічны рост краін Еуропы і Амерыкі, 
які, у сваю чаргу, стварыу вялікі попыт 
на працоуную сілу. Побач з эканамічнымі 
фактарамі уключэння насельшцтва у мігра- 
цыйныя працэсы немалаважную ролю 
адыграла ступень яго падрыхтаванасщ на 
узроуні менталітэту да перасяленняу.

У 80-я гг. XIX ст. актывізавалася сезон
ная эміграцыя сельскагаспадарчых рабочых 
беларускіх губерняу у Германію, Данію, 
Швецыю. У 1990-я гг. адбываецца рост 
выезду мясцовага насельніцтва у краіны 
Амерыкі, найперш у ЗША. ІІерпіымі туды 
з Беларусі пачалі эмігрыраваць мясцовыя 
яурэі. Пазней яны зрабілі шмат для таго, 
каб гэты напрамак стау прыцягальным 
для многіх беларускіх сялян і наёмных 
работншау.

Амерыка вабіла эмігрантау магчы- 
масцю атрымання болын высокий апла- 
ты працы, шансам зарабіць сродкі для 
паляпшэння у далейшым матэрыяльна- 
га дабрабыту і умацавання гаспадаркі на 
радзіме. У прыватнасці, месячны заробак 
чорнарабочага у ЗША складау у рублёвым 
эквіваленце у сярэднім 71 руб., у Расшскай 
імперыі — 15 руб.; мул яра адпаведна — 
150 і 50 руб.; шахцёра — каля 300 і 
50 руб. [2, с. 65]. Хуткш тэмпы развщця 
ЗША выклікалі вялікую запатрабаванасць 
у працоунай сіле.

Законы Расшскай імперыі не прызна- 
валі магчымасці эміграцыі, забароне- 
на было адмауленне ад расшскага грама- 
дзянства, караліся тыя, хто не вяртауся 
на радзіму. Расійскім заканадауствам 
прызнавалася законным толькі часовае 
знаходжанне падданага краіны за мяжой 
[3, с. 121]. Выезд за мяжу дапускауся 
максімальна на 5 гадоу, але прадугледжва- 
лася і магчымасць прадоужыць тэрмін зна- 
ходжання. Дзейнічала дастаткова забюра- 
кратызаваная сістэма выданы дакументау. 
Расійскім падданым, якія накіроуваліся 
за мяжу, выдавалі дакументы адна- 
го з трох відау: замежныя пашпартныя 
кніжкі, лептымацыйныя білеты, плакат- 
ныя пашпарты. Лептымацыйныя білеты — 
кароткатэрміновыя замежныя пашпарты — 
выдаваліся жыхарам памежных мясцовас- 
цей, каб спрасціць ім pyx праз мяжу на 
тэрмш не больш за 21 дзень.

Болыпасць эмігрантау пакідалі краіну 
нелегальна. Тэта было абумоулена адсутнас- 
цю афіцыйных звестак аб маршрутах выез
ду, страхам застацца сам-насам на шляху 
у Амерыку і трашць пад урадавыя рэпрэсн, 
а таксама наяунасцю вопытных неле
гальных агентау і адсутнасцю адказных
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урадавых органау [4, л. 172— 173]. Але, 
перш за усё, ад легальных шляхоу 
эміграцыі адштурхоувала складаная і 
дарагая па кошце працэдура атрымання 
замежнага пашпарта, за які даводзілася 
плацщь трэцюю частку кошту білета на 
амерыканскі кантынент. Напрыклад, 
селянін павінен быу атрымаць згоду ва- 
ласнога кірауніцтва, даведку аб адсутнасщ 
запазычанасцей па падатках. Патрабава- 
лася таксама даведка ад прыстава, што 
эмігрант не з’яуляецца дзяржауным зла- 
чынцам і што не прыйшоу час служыць у 
войску. Пасля селянш павшен быу падаць 
прашэнне у канцылярыю губернатара. Там 
ён дадаткова уносіу адпаведныя грашовыя 
зборы і атрымлівау пашпарт. Уся працэду
ра займала ад 3—6 месяцау, а то і болын 
[5, с. 43]. Выбарка замежных пашпартоу 
нярэдка рабілася прадметам спекуляцый 
з боку чыноунікау.

Адсутнасць у Расійскай імперыі 
эміграцыйнай палітыкі і нераспрацаванасць 
заканадауства, грувасткая сістэма атры
мання замежных пашпартоу параджалі 
магчымасці для дзейнасці і узбагачэння 
тайных агентау і замежных параходных 
кампанш [6, с. 16—17]. У канцы XIX — 
пачатку XX ст. у шэрагу населеных 
пунктау Беларусі дзейнічалі тайныя аген
ты, якія актыуна агітавалі сялян на працу 
за мяжу, найперш у Амерыку.

Эміграцыя з Усходняй Еуропы, у тым 
ліку і з Беларусі, адбывалася пераважна 
праз парты Германн. Для гэтага былі добра 
распрацаваны маршруты руху эмігрантау. 
У кожных губерпі, павеце існавалі асобныя 
месцы збору. У наладжванні перапраукі 
эмігрантау былі задзейнічаны мясцовыя 
жыхары. Ніхто з іх не адважвауся дапа- 
магаць паліцыі змагацца з нелегальнай 
эміграцыяй, таму што баяліся пометы 
з боку агентау і суседзяу, занятых у про
мысле, які прыносіу прыбытак. Да пачатку 
Першай сусветнай вайны расшскім ула- 
дам не толькі не удалося спынщь тайную 
эміграцыю, але нават скараціць яе памеры.

Суседняя Германія была зацікаулена 
у эмігрантах з Расійскай імперыі. Параход- 
ныя таварыствы гэтай краіны атрымлівалі 
значныя прыбыткі ад пасажырскага 
транзіту і паспяхова наладжвалі перавозку

пасажырау праз расшскія парты. Нямецкія 
кампаніі маглі сабе дазволіць знізіць 
кошт білетау, чым ставілі у эканамічна 
складанае становішча расшскіх калег. 
Заходнееурапейскія кампаніі у 1906— 
1908 гг. выцеснілі з рэйсау у Амерыку 
расшскі «Добраахвотны флот». Аб памерах 
эміграцыйнага руху выразна сведчаць на- 
ступныя звесткі. У 1861—1900 гг. жыхарам 
Віленскай і Ковенскай губерняу было вы- 
дадзена 518 тыс. легітымацыйных білетау, 
617 тыс. пашпартоу — на 6 месяцау [5, 
с. 48]. Мнопя білеты перапрадаваліся двой- 
чы і часцей за усё на чужыя прозвішчы.

Першая буйная арганізацыя тай
ных агентау была створана у Вільні 
у 1883— 1884 гг. Ёю кіравалі віленскія 
купцы Л. Гершановіч і I. Крызоускі. 
У многіх гарадах і мястэчках яны мелі 
сваіх прадстаунікоу [5, с. 58]. 30 снеж- 
ня 1900 г. віленскі губернатар атрымау 
ананімную скаргу ад лібаускіх кантор 
па продажы шыф-карт на прыстава 5-га 
участка Вільні Н. Чарняева. Апопіні 
абвшавачвауся у тым, што праз віленскага 
мешчаніна Г. Каценберга патрабавау 
штомесячную плату у памеры 100 руб. за 
пропуск эмігрантау праз Вільню. У вы- 
падку няплаты абяцау вяртаць іх па эта
пе на радзіму [7, л. 7—8]. Праведзенае 
старшым пазаштатным чыноунікам па 
асобых даручэннях пры віленскім губер- 
натары Скосыравым афіцыйнае дазнан- 
не паказала беспадстаунасць выказаных 
абвінавачванняу. Прыстау Н. Чарняеу 
тлумачыу скаргу пометай за прынцы- 
повае змаганне на працягу 3 гадоу су- 
праць дзейнасці трупы тайных агентау 
па аргашзацьп нелегальнай эміграцыі 
пад кірауніцтвам віленскіх мяшчан 
Л. Гершановіча і I. Крызоускага. Сведкам 
у гэтай справе выступау Г. Каценберг, які 
у свой час займауся тым жа нелегальным 
промыслам. За тэта ён высылауся з Ко
венскай губерні і у дадатак быу канку- 
рэнтам віленскіх агентау [7, л. 15]. Г. Ка
ценберг у сваім тлумачэнш падкрэсліу, 
што у лістападзе 1900 г. ён быу сведкам 
тайнай размовы уладальніка заезджа- 
га дома у Вільні Займоускага з людзьмі, 
якія прыехалі з Елізаветграда і меркавалі 
эмігрыраваць у Амерыку. Тайнымі агентамі
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у Вільні для іх былі загадзя падрых- 
таваны пашпарты, куды дадаткова былі 
унісаны яшчэ па 5 эмігрантау, якія нібыта 
былі членамі сямей людзей, што ехалі 
за мяжу. Г. Каценберг накіравауся услед 
за эмігрантамі у Лібаву, каб, паводле яго 
уласнага прызнання, перадаць іх уладам, 
але па дарозе напаткау віленскіх агентау 
X. Гоца і А. Разалера, што суправаджалі 
эмігрантау. Агенты пагражалі Г. Кацен- 
бергу і запатрабавалі ад яго вярнуцца 
у Вільню.

Дзейнасць тайных эміграцыйных 
агентау з беларускіх губерняу нярэдка 
пашыралася за межы Расшскай імперыі. 
У цыркуляры мінскага губернатара ад 
30 чэрвеня 1910 г. паведамлялася, што 
у пачатку года галандскія улады не 
прапусцілі праз сваю мяжу вялікую групу 
эмігрантау з Расшскай імперыі і Аустра- 
Венгрыі. Іх справамі займаліся тай
ный агенты з Ліды Шварц і Мендзелевіч 
[8, л. 95—95 аб.]. На арганізацыі тай- 
най эміграцыі сялян спрабавалі атрымаць 
прыбытак і мясцовыя сельскія жыхары. 
У 1913 г. сяляне Бабруйскага і Слуцка- 
га паветау А. Гарбуз і М. Ермалхнскі 
падбухторылі да нелегальнага пераходу 
мяжы двух вясковых жыхароу, забралі 
у іх 285 руб. і зніклі [9, л. 2, 49]. Мяс
цовыя жыхары часам папярэджвалі 
губернскія улады аб незаконнай дзейнасці 
тайных агентау, аднак такія паведамленні 
нярэдка выкарыстоуваліся тымі ж агентамі 
для пазбаулення ад канкурэнтау. Прыма- 
ліся розныя меры па супрацьдзеянні 
незаконнай працы тайных агентау, у тым 
ліку прымяняліся высяленні з прыгра- 
нічнай паласы.

Беларусы-эмігранты былі пераваж- 
на сялянамі. Сярод іх былі тыя, хто не 
меу уласнай гаспадаркі, малазямельныя 
ці беззямельныя, члены шматдзетных за- 
можных сямей. Не маючы ніякай іншай 
кваліфікацыі, акрамя навыкау да сель- 
скагаспадарчай працы, яны былі вы- 
мушаны наймацца найперш на цяжкую 
і малааплачваемую працу. На заробкі 
у Амерыку накіроуваліся пераважна муж- 
чыны ва узросце 18—40 гадоу, звычай- 
на на 3—4 гады. Працавалі яны на пра- 
мысловых прадпрыемствах ці рудніках

[10, л. 131]. Жанчыны выязджалі за мяжу 
у асноуным разам з мужамі. У Віленскай 
губерні, паводле звестак за 1908—1910 гг., 
яны сярод працоуных эмігрантау складалі 
21,4 % [1, с. 84]. У прыватнасщ, сялян- 
ка Вілейскага павета Алена Бялько разам 
з мужам Аляксеем і малым сынам 
Міхаілам выехала у самым пачатку XX ст. 
у ЗША. Яны займаліся цяжкой пра- 
цай у Дэтройце. Там у сям’і нарадзіліся 
яшчэ двое дзяцей. Калі Алена і Аляксей 
зарабілі пэуную суму грошай, то разам з 
меншымі дзецьмі вярнуліся на радзіму. 
Старэйшы сын застауся у США прадаужаць 
адукацыю, стау інжынерам, а пазней — 
уладальнікам невялікай парфюмернай 
фабрыкі. Аляксей Бялько пашырыу улас- 
ную гаспадарку, набыушы каля 80 дзесяцш 
зямельных і лясных угоддзяу. Ён стау крэ- 
дыторам мясцовага памешчыка, але быу 
з-за уласнай непісьменнасці ім падману- 
ты. Падатковы шспектар Брэсцкага павета 
у сваёй справаздачы за 1912 г. падкрэс- 
лівау, што сярод тых, хто накіроувауся 
у Амерыку, толькі каля 10 % заставаліся 
там. Тэта была пераважна моладзь, астатнш 
вярталіся на радзіму [1, с. 84].

3 сярэдзшы першага дзесяцігоддзя 
XX ст. у Віленскай, Гродзенскай і Мінскай 
губернях працоуная эміграцыя у Амеры
ку набывае масавы характар. У 1908— 
1910 гг. з Віленскай губерш выехалі за 
мяжу 17,7 тыс. чалавек [1, с. 89]. За пер- 
шае дзесящгоддзе XX ст. з Гродзенскай 
губерш эмігрыравалі у Амерыку каля 
50 тыс. чалавек [7, л. 145]. Слуцкі па- 
вятовы спраунік адзначау моцны рост у 
1907— 1908 гг. колькасщ сялян, якія 
выязджалі на заробкі у ЗША [11, л. 1]. 
Тое ж зафіксавау і барысаускі павятовы 
спраунік [11, л. 5]. У 1907 г. з Мшска 
эмігрыравалі 1615 чалавек [12, с. 113]. 
На пачатку другога дзесящгоддзя XX ст. 
у Пінскім і Ігуменскім паветах эмігра- 
цыйны рух набыу значныя памеры [4, 
л. 7] і назірауся пастаянна. Тыя, хто 
вярнууся дахаты, пасля невялікага адпа- 
чынку зноу выязджалі за акіян.

Адпаведна амерыканскім крыніцам, 
якія фіксавалі рускіх перасяленцау і не 
вылучалі асобна беларусау і украінцау, ся
род рускіх эмігрантау пераважалі менавіта
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беларусы, паколькі рускія і украшцы адда- 
валі перавагу усходнім раёнам Расшскай 
імперыі [13, с. 121]. Беларусау, якія 
выязджалі за мяжу, адносілі таксама і да 
палякау. Згодна са звесткамі С. Паткана- 
ва, у ЗША у 1891 —1900 гг. з Расшскай 
імперыі выехалі 593 703 чалавекі, у 1901— 
1909 гг. — 1 410 514 [14, с. XXXIII]. 
Расійскім імігранцкім домам у Нью-Ёрку 
з 1 студзеня 1913 г. да 1 студзеня 1914 г. 
было зафіксавана 4412 эмігрантау з Ві- 
ленскай губерні, 1166 — з Вщебскай, 
7130 — з Гродзенскай, 11 251 — з Мшскай, 
2640 — з Маплёускай губерняу [15, с. 57].

Адносшы расійскіх урадавых органау да 
эміграцыйнага руху змяніліся за перыяд ад 
80-х гг. XIX ст. да пачатку XX ст. ад адна- 
значна адмоунага да спроб прааналізаваць 
яго прычыны і вызначыць магчымыя 
пэуныя эканамічныя выгады для дзяржа- 
вы, Адміністрацыйна-паліцэйскія метады 
аказаліся неэфектыунымі. Многія мера- 
прыемствы органау улады прабуксоувалі 
з-за абыякавасці чыноунікау да выканан- 
ня службовых абавязкау ці карумтрава- 
насці. Праз некалькі гадоу пасля ад’езду 
многія эмігранты пачалі вяртацца на 
радзіму. Яны прывозілі з сабой грашовыя 
сродкі, якія інвесціраваліся у эканоміку 
беларускіх губерняу, найперш у сельскую 
гаспадарку. Акрамя таго, рээмігранты 
атрымлівалі на чужыне карысны працоуны 
вопыт, ініпае усведамленне і павагу да чу
жой уласнасщ, закона. Гродзенская па- 
вятовая землеупарадкавальная камісія у 
паведамленні губернатару ад 7 верасня 
1907 г. адзначала мэтазгоднасць урэгу- 
лявання дзяржавай эміграцыйнага руху 
[10 , л. 9]. Ваукавыская землеупарадка
вальная камісія звяртала увагу на не- 
абходнасць зрабщ ь даступным атры- 
манне замежных пашпартоу, а таксама 
арганізаваць pyx параходау з партоу на 
Чорным ці Балтыйскім морах да Амерыкі 
[10, л. 158].

Тым не менш у эміграцыю накіроу- 
валася найболын актыуная і здольная да 
працы частка насельніцтва. Большасць 
эмігрантау пражывала у антысанітарных 
умовах, у труш чобах, на гарадскіх 
ускраінах. Выхадцы з Беларусі фактычна 
займалі адну з найшжэйшых прыступак

сярод рабочых, занятых у амерыканскай 
прамысловасці [2, с. 70]. Карэспандэнт 
«Нашай нівы» з ЗША паведамляу, што тут 
эмігранты з Беларусі «церпяць бяду і го- 
лад» [16, с. 366—367]. Яны траплялі на 
сельскагаспадарчыя работы на фермы, ву- 
гальныя капальні, фабрыкі і г. д. Агенты і 
наймальнікі называлі нядауна прыехаушых 
эмігрантау «грынерамі» (зялёнымі).

Дамоу эмігранты перасылалі пераваж- 
на нязначныя сумы грошай да 100 руб. 
і, як правіла, раз на год. Большую част- 
ку заробленых сродкау прывозілі з сабой 
і укладалі іх у паляпшэнне щ пашырэн- 
не гаспадаркі. Зрэдку эмігранты пакідалі 
сельскую гаспадарку і пачыналі займац- 
ца гандлем, промысламі. Гродзенскі гу- 
бернатар у сваім паведамленні віленскаму 
генерал-губернатару ад 28 лістапада 1907 г. 
станоуча адзначау прыток у эканоміку 
Беларусі заробленых эмігрантамі сродкау 
падчас іх працы у ЗША [10, л. 175]. 
Перасяленш на хутары у час правядзен- 
ня сталыпінскай рэформы сталі магчы
мыя у значнай ступеш праз прыцягнен- 
не грашовых сродкау «амерыканцау» 
[4, л. 166]. Дакладныя звесткі аб выве- 
зеных эмігрантамі праз мяжу Расшскай 
імперыі грашовых сродкау адсутнічаюць. 
Паводле ацэнак А. Уласава на 1909 г., 
беларускія сяляне увезлі каля 30 млн 
рублёу, заробленых у ЗША [17, с. 33—35]. 
Але тэта тычылася сродкау, якія захоу- 
валіся у ашчадных касах і банках.

Акрамя ЗШ А, жыхары Беларусі 
выязджалі у Канаду. Эміграцыя у яе насіла 
у значнай ступеш сельскагаспадарчы ха- 
рактар і была менш актыунай. Многія пе- 
расяленцы сутыкаліся тут з недахопам зя- 
мельных угоддзяу ці атрымлівалі больш 
горшыя землі. У 1901—1913 гг. у Канаду 
з Расшскай імперыі выехалі 138,0 тыс. ча- 
лавек [18, с. 252—253]. 3 1886 г. да 1900 г. 
з Расшскай імперыі выехау у Аргенцшу 
21 501 эмігрант, аднак тэта лічба дастат- 
кова прыблізная, паколькі не улічвала лю- 
дзей, якія выязджалі праз шшыя краіны. 
У пачатку XX ст. у Вщебскай губерш 
пашырыуся перасяленчы рух у Бразілію. 
У 1913 г. назірауся выезд на заробкі 
у тэту крашу сялян Мазырскага павета [19, 
л. 6—7]. У расшскае консульства часта
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звярталіся эмигранты, якія скардзіліся 
на падман бразільскай перасяленчай 
прапаганды, цяжкія умовы адаптацыі 
і працы.

Напярэдадні Першай сусветнай вай- 
ны значная колькасць сельскіх жыхароу 
з заходніх раёнау Беларуси накіроувалася 
на заробкі у Гермашю. У 1910 г. каля 12 % 
(прыкладна 30 тыс. чалавек) ад агульнай 
колькасці сельскагаспадарчых рабочых 
з Расшскай імперыі у Германн складалі 
выхадцы з беларускіх і літоускіх губерняу, 
у 1911 г. — 20 % (каля 80 тыс. чалавек), 
у 1912 г. — 25 % (прыкладна 100 тыс. ча
лавек) [1, с. 90—91].

Заключэыые. 3-за адсутнасщ даклад- 
ных статыстычных звестак аб памерах 
эміграцыі з тэрыторыі Беларусі сустрака- 
юцца розныя ацэначныя лічбы. Напры- 
клад, В. Панющч адзначау, што да Першай 
сусветнай вайны з Беларусі у Америку вы
ехала да 800 тыс. чалавек [1, с. 90]. Згодна 
з данымі А. Уласава і А. Смоліча, да пачат- 
ку Першай сусветнай вайны эмігрыравалі 
каля 300 — 500 тыс. беларускіх сялян 
[20, с. 16]; паводле ацэнак В. Кшеля — 
каля 850—900 тыс. эмігрантау з Беларусі

[15, с. 39]. Узважваючы звесткі з розных 
крынщ, можна меркаваць, што працоуная 
эміграцыя у краіны Захаду аханіла каля 
600—800 тыс. чалавек.

Працоуная эміграцыя стала вышкам 
вострай аграрнай перанаселенасщ у бела- 
рускай вёсцы, адлюстраваннем незба- 
лансаванасці фарміравання рынку пра- 
цоунай сілы. У той жа час адыход за 
мяжу, як і праца па найме у прамысло- 
вых цэнтрах еурапейскай часткі Расійскай 
імперыі, меу вялікае значэнне для 
фарміравання класа наёмных работшкау 
Беларусі. Усе, хто прайшоу школу працы 
па найме за мяжой, вызначаліся іншым 
узроунем грамадзянскай свядомасці, 
адукаванасці. Калі не удавалася абзавес- 
ціся уласнай гаспадаркай і вярнуцца 
да сельскагаспадарчых заняткау, яны 
больш паспяхова канкурыравалі на рын
ку працы. У час рэалізацыі сталыпінскай 
аграрнай рэформы пераканаць сель
скую грамаду у неабходнасці увядзення 
новых форм і метадау землекарыстан- 
ня было нашмат прасцей там, дзе было 
больш сялян, якія пабывалі на заробках 
у Амерыцы.
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ДА ВЕДАМА АУТАРАУ I ПАДПІСЧЫКАУ!
Рэдакцыя прымае да разгляду матэрыялы на беларускай і рускай мовах 

аб’ёмам да 10 машынашсных старонак у двух экзэмплярах (пажадана з дыскам, можна 
дасылаць электроннай поштай).

Артыкулы павшны быць надрукаваны на белай паперы праз два штэрвалы на адным 
баку ліста (фармат А4, тэксты, набраныя на камп’ютары, кегль 14).

Фотаздымкі прымаюцца чорна-белыя і добрай якасць
Неабходна пазначыць прозвішча, імя і імя па бацьку аутара, месца яго працы, 

пасаду, вучоную ступень, вучонае званне, хатпі адрас, тэлефоны, пашпартныя звесткі 
(серыя, нумар, калі і кім выдадзены, асабісты нумар, адрас прапіскі). Без гэтых звестак 
матэрыялы разглядацца не будуць.

Паколькі наш часопіс не паступае у рознічны гандаль, чытачы і аутары могуць 
набыць яго па падпісцы альбо зрабіць заяуку на патрэбную колькасць экзэмплярау 
часопіса па тэлефоне 297-93-22 (аддзел маркетынгу).

Рэдакцыя не заусёды падзяляе думкі аутарау. Апошнія нясуць адказнасць за усю 
шфармацыю, якая утрымліваецца у артыкуле.

Рукапісы аутарам не вяртаюцца.
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