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У артыкуле разглядаецца развіццё транзітнага гандлю беларускіх губерняў у 1772–1914 гг. 
Аўтарам на падставе архіўных крыніц даследавана таварная структура транзітных грузаў, якія 
праходзілі праз беларускія землі па водных і сухапутных шляхах зносін. Устаноўлены накірункі 
развіцця гандлёвых адносін як па таварных найменнях, так і па асноўных гандлёвых партнёрах. 
Акрамя гэтага даследчыкам прааналізаваны эканамічныя паказчыкі транзітнага гандлю, іх уклад у 
эканамічнае развіццё пяці паўночна-заходніх губерняў. 
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В статье рассматривается развитие транзитной торговли белорусских губерний в 1772 – 1914 гг. 
Автором на основании архивных источников исследована товарная структура транзитных грузов, 
проходивших через белорусские земли по водным и сухопутным путям сообщения. Установлены 
направления развития торговых отношений как по товарным наименованиям, так и по основным 
торговым партнерам. Кроме этого исследователем проанализированы экономические показатели 
транзитной торговли, их вклад в экономическое развитие пяти северо-западных губерний. 
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The article discusses the development of transit trade of the Belarusian governorates in 1772–1914. Based 
on archival sources, the author investigated the commodity structure of transit trade that was passing through 
the Belarusian lands by water and land routes. Directions of the development of trade relations have been 
investigated both for the commodity name and for the main trading partners. Additionally, researcher analyzed 
the economic indicators of transit trade, their contribution to the economic development of five northwestern 
governorates. 
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Беларускія землі, дзякуючы размяшчэнню на мяжы цывілізацыйнага падзелу 
Еўропы, а таксама прыродна-кліматычным асаблівасцям, на працягу ўсяго свайго 
гістарычнага лёсу выступалі ў якасці тэрыторый, якія дазвалялі мець сталыя 
эканамічныя зносіны паміж народамі Еўропы, Азіі і Блізкага Усходу. Калі засяродзіць 
сваю ўвагу на эканамічных стасунках, то Беларусь выступала не толькі рынкам для 
набыцця-продажу тавараў, але і цэнтрам пераразмеркавання транспартных і таварных 
патокаў, якія ішлі як з Захаду на Усход і з Поўначы на Поўдзень, так і наадварот. Так, 
беларускі гандаль са старажытнейшых часоў, дзякуючы транзітным водным шляхам 
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звязваў паміж сабой варажскія княствы і Візантыйскую імперыю, а пасля рускія 
княствы з краінамі Ганзейскага саюза.  

Падчас ўваходжання беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі азначаная 
геаграфічная і цывілізацыйная асаблівасць дазваляла выкарыстоўваць іх як магчымасць 
выхаду да галоўных партоў на поўначы і поўдні Расіі, што стымулявала інтарэс улад да 
інтэнсіфікацыі шляхоў зносін. Беларускія сухапутныя і водныя транспартныя 
камунікацыі на пряцагу ўсяго даследуемага перыяду ўсведамляліся царскім урадам як 
найбольш танны спосаб транспарціроўкі тавараў у межах імперыі і пры гандлі з 
суседнімі краінамі. Таму для паскарэння транспарціроўкі тавараў рабіліся захады па 
паляпшэнні транспартнай сеткі Беларусі, якую можна было б выкарыстоўваць у тым 
ліку ў якасці транзітнай [1, арк.1; 2, арк.4]. [3, арк.5-8; 4, с.161]. 

У пачатку XIX ст. развіццю транзітнага гандлю, як бы парадаксальна гэта не 
выглядала, спрыяла адсталае эканамічнае развіццё пяці паўночна-заходніх губерняў 
расійскай імперыі. Менавіта адсутнасць умоў для развіцця прамысловасці, слабая 
эканоміка сельскай гаспадаркі абумовілі вузасць унутранага рынку і прывялі да 
фарміравання гандлёвага пасрэдніцва ў Беларусі. Напрыклад, прыстані Віцебскай 
губерні з’яўляліся экспартаарыентаванымі і адпраўлялі за мяжу да 25 млн пудоў тавара, 
які быў выраблены ў суседніх беларускіх, украінскіх і расійскіх губернях [5, с.325-326]. 
Увогуле на тэрыторыі Беларусі у пачатку ХХ ст. налічвалася 164 прыстані, якія 
выкарыстоўваліся пры транзітным і знешнім гандлі. Фактычна, такая сітуацыя 
назіралася да сяр. XIX ст., калі індустрыялізацыя эканомікі беларускіх губерняў і 
сацыяльныя змены у грамадстве ажывілі ўнутранае спажыванне і павялічылі выраб 
прамысловай і сельскагаспадарчай прадукцыі, лішкі якой адпраўляліся за мяжу.  

Калі разглядаць структуру транзітнага гандлю, то трэба адзначыць, што ў структуры 
грузаабароту водных прыстаняў беларускіх губерняў хлеб займаў да 2/3 усіх грузаў, 
астатняе размяркоўвалася прапарцыянальна на лясныя грузы і прадметы перапрацоўчай 
прамысловасці. Так, шклоўская прыстань мела значны транзітны саляны гандаль. Соль 
з украiнскіх губерняў на суднах ішла ўверх па Дняпры ў Шклоў і далей сплаўлялася ў 
Рыгу. Для пераразмеркавання саляных грузаў каля прыстані існавалі амбары у якіх 
магло размясціцца солi – на 1 млн руб. [6, арк.80-86; 7, арк.13]. 

Аналіз грузаабарота прыстаняў беларускага рэгіена паказвае, што у 1815 – 1820 гг. 
большасць грузаў, якія праходзілі праз прыстані былі транзітнымі. Іх складовая ў 
грузаабароце вызначалася больш за 50 % і дасягала на некаторых прыстанях 70 %. 
Напрыклад, ведамасці Мазырскай прыстані за 6 месяцаў 1820 г. указваюць, што тут 
грузілася 7 лодак, а прайшло транзітам 7 байдакоў, 1 паўбайдак, 15 ліфер, 7 плытоў. [8, 
арк.36]. Такая ж сітуацыя назіралася і надалей. У 1828 г. на Брэсцкай прыстані 
грузілась 5 берлін, выгрузілась 2 лайбы і 300 плытоў, прайшло транзітам за мяжу 7 
дубасаў, 8 лайб, 158 галер і 129 плытоў. Калі разгледзець грузаабарот дадзенай 
прыстані па таварных пазіцыях, то можна адзначыць, што на прыстані грузілась 1.818,5 
чвэрцяў збожжа на 12.558 руб., выгрузілась 2.000 чвэрцяў аўсу і лесу на 14.790 руб., 
прайшло транзітам за мяжу суднаў і плытоў з лесам і хлебам на суму 1.079.173 руб. [9, 
арк.2-2 адв.]. Аналагічная сітуацыя назіралася і на іншых прыстанях Беларусі.  

Напрыклад на Мастоўскай прыстані за перыяд навігацыі 1831 г. грузілась 34 віціны, 
4 баркі, 3 паўбаркі і 736 плытоў. Праз прыстань прайшло транзітам 55 віцін, 9 барок, 6 
паўбарак, 7 лайб, 1.068 плытоў. [10, арк.59]. Такім чынам на беларускіх прыстанях 
назіралася паступовае павелічэнне транзітнага грузапатоку. Трэба адзначыць, што 
асноўнымі таварнымі пазіцыямі заставаўся лес і сельскагападарчыя прадукты, у 
першую чаргу збожжа.  

Увогуле да канца першай паловы ХІХ ст. прыстані беларускага рэгіену заставалі 
цэнтрамі транзітнага гандлю паміж унутранымі губернямі Расіі і краінамі захаду. Так у 
1848 г. з прыстані Рагачоў адпраўлена 54 судны, а прайшло транзітам 419 суднаў; з 
Рэчыцы – 23 судны адпраўлена, а прайшло транзітам 1.050 суднаў. Агульная сума 
адпраўленых тавараў склала 124.800 руб., а транзітных – 1.741.512 руб. [11, с.30]. 
Асноўнымі цэнтрамі транзітнага гандлю паўночна-заходніх губерняў у Мінскай губерні 
былі Барысаў, Пінск, Стоўбцы, Якшыцы, Лоеў; у Магілеўскай губерні – Магілеў, 
Рагачоў, Гомель, Парычы і Шклоў; у Гродзенскай губерні – Гродна, Брэст, Масты; у 
Віцебскай губерні – Віцебск, Полацк, Дзісна, Ула, Чашнікі, Друя [12, арк. 25 а; 13, арк. 
7-82; 14, арк. 4-29; 15, арк. 72-94.].  

З другой паловы ХІХ ст. адбываецца значны рост аб’ёмаў транзітнага гандлю 
Беларусі. Калі прааналізаваць экспартна-імпартныя паказчыкі, то можна адзначыць, 
што вываз хлебных грузаў фактычна ператварыўся ў транзіт яго з іншых губерняў 
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Расійскай імперыі. Праз беларускія землі ў пач. ХХ ст. прайшло чыгуну, жалеза і сталі 
– 312 тыс. пуд., солі – 286 тыс. пудоў, а збожжа каля 9,8 млн пуд. [16, с.18-36]. 
Транспарціроўка прадукцыі рамеснай і мануфактурнай вытворчасці таксама займала 
значную частку экспартнай пазіцыі беларускага рэгіёну. У асноўным экспартавалі 
прадукцыю лесахімічнай, рагожнай і шапавальнай, шкіпінаравай вытворчасцей, што 
было звязана з перапрацоўкай мясцовай сыравіны.  

Калі разглядаць размеркаванне аб’ёмаў перавезеных тавараў па відах транспарту, то 
да 1862 г. асноўная частка грузаў у Беларусі адпраўлялася па водных камунікацыях. 
Аднак пасля будаўніцтва чыгунак доля грузаў, якія адпраўляліся вадой, паступова 
памяншалася. Чыгуначны транспарт таксама істотна павялічыў паток транзітных 
грузаў, якія ішлі праз Беларусь. Так, у 1869 г. праз буйнейшую рачную прыстань 
Магілёва прайшло транзітам 8,4 млн пуд. грузаў, праз прыстань Оршы – 7,2 млн пуд., а 
па чыгунцы больш за 200 млн пуд. грузаў [17, с.114].  

Устаноўлена, што з канца 60-х гг. ХІХ ст. і да пачатку ХХ ст. роля чыгунак у 
адпраўленні транзітных грузаў узрасла ў 100 разоў, у той час па рэках – крыху больш 
чым у 10 разоў. З 1862 па 1900 г. аб’ём чыгуначных перавозак у беларускіх губернях 
павялічыўся з 132,6 млн да 248,5 млн пудоў, а колькасць адпраўленых грузаў ад 
чыгуначных станцый з 63,6 млн да 128,5 млн пудоў [18, с.121-122]. Тое ж можна 
адзначыць наконт транзітнага грузаабарота беларускіх чыгунак. З 1895 па 1913 гг. 
транзіт перабольшваў грузаабарот беларускіх станцый на 50-70%. Напрыклад, у 1895 г. 
грузаабарот склаў 40.613 тыс. пудоў, а транзіт – 72.627 тыс. пудоў, у 1905 г. 92.882 і 
147.517 тыс. пудоў суадносна. Такая тэндэнцыя працягвалася да канца даследуемага 
перыяду. 

Такім чынам, развіццё чыгуначнага транспарту прывяло да паступовай 
трансфармацыі гандлёвых адносін беларускіх губерняў. Унутраны гандаль саступіў 
першынство знешняму па грашовых абаротах і аб’ёмах, а беларускі рэгіён набыў статус 
транзітнага. Гэтаму спрыяла увядзенне дэфірэнцыраванага чыгуначнага тарыфу, 
паводле якога больш выгадна было адпраўляць грузы за мяжу, чым прадаваць у 
беларускіх губернях. Так, правоз грузу на адлегласць 567 км. каштаваў 6,1 кап. за пуд., 
у той жа час перавоз такога ж грузу на адлегласць да 300 км. – 7,46 кап. за пуд. Такая 
сітуацыя назіралася і пры выкарыстанні водных шляхоў зносін, калі сплаў 1 пуда 
чугуна з Барысава да Вільні каштаваў 20-25 кап. срэбрам на 100 вёрст адлегласці, а ў 
Херсон – 3 кап. на 100 в. [19, арк.16]. Таксама зніжэнне мытных пошлін расійскімі 
ўладамі ў 1851 і 1857 гг. на прывоз суконных, шкляных, папяровых, ювелірных і іншых 
вырабаў спрыяла павелічэнню знешнегандлёвых аперацый Беларусі. Гэта дазволіла 
пашырыць існуючыя і сфарміраваць новыя знешнегандлёвыя сувязі беларускіх 
губерняў. Напрыклад, Гродзенская губ. мела развіты таварны рух з Масквой і Кіевам, 
Харкавам, Палтавай, Крэмянчугом і г. д., а гродзенскія купцы сталі пасрэднікамі пры 
транзітным гандлі паўночна-заходняга раёна Расійскай імперыі з Царствам Польскім. 

Гандлёвыя стасункі Мінскай губерні насілі больш рознавектарны характар. Яна мела 
развітыя сувязі з паўднёва-заходнім і украінскім рэгіёнамі, Прыбалтыкай. Значны паток 
тавараў ішоў праз Пінскі павет, які знаходзіўся ў цэнтры злучэння Днепра-Бугскай і 
Агінскай водных сістэм. Гэта дазволіла ў сяр. ХІХ ст. Мінску атрымаць статус 
лагістычнага цэнтра Беларусі, дзе тавары размяркоўваліся па гандлёвых накірунках. 
Мінск звязаў паміж сабою беларускае Палессе і паўночныя паветы, дазволіў таварам 
Магілёўскай губ. выйсці на заходні рынак праз Гродзенскія прыстані і станцыі. 

У даследуемы перыяд развіццё знешнегадлёвых адносін абумовіла ўстанаўленне 
трывалых сувязей з замежнымі гандлёвымі партнёрамі. Некаторыя гарады Беларусі 
мелі трывалых замежных гандлёвых партнёраў: Рэчыца–Чарнігаў, Мазыр–Жытомір, 
Бабруйск–Магілёў і Маскву, Навагрудак–Рыгу і Вільню, Віцебск–Рыгу, Дынабург. 
Таксама наладжаная транспартная лагістыка прывяла да адкрыцця замежных 
прадстаўніцтваў у Беларусі і за мяжой. Напрыклад, завод сухой перагонкі дрэва 
таварыства “П. і І. Данішэўскія” меў прадстаўніцтвы ў Архангельску, Берліне, Лондане. 

Абсалютны рост аб’ёмаў знешняга і транзітнага гандлю Беларусі да пачатку ХХ ст. 
быў значны, дзе чыгункі павялічылі перавоз грузаў больш, чым у 100, а рэкі крыху 
больш, чым у 10 разоў. Такім чынам, з беларускага рэгіёну ў пач. ХХ ст. вывозілася 
109,1 млн пуд. лесаматэрыялаў, з іх у паўднёвыя губерні – 68,9 млн пуд., у 
Прывісленскі край – 21,4 млн, у цэнтральныя губерні Расіі – 18,8 млн пудоў [20, с.6, 15, 
34, 96]. Прадуктаў перапрацоўкі карысных выкапняў было вывезена 2,8 млн пуд., з іх 
будаўнічых матэрыялаў – 1,6 млн пуд., шкла і ганчарных вырабаў – 409 тыс. пуд., 
чыгуну, жалеза і сталі – 312 тыс. пуд., солі – 286 тыс. пудоў. Прадуктаў вінакурэння 
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было вывезена 1196 тыс. пудоў, збожжа – 9,8 млн пуд. Розных мануфактурных вырабаў 
было адпраўлена 106,3 тыс. пуд. Акрамя гэтага было адпраўлена 242,5 тыс. пуд. мыла, 
свечак і запалак, 208 тыс. пуд. папярова-картонных вырабаў. 

Імпарт тавараў у Беларусь у пач. ХХ ст. з іншых расійскіх губерняў склаў 13.810 
тыс. пудоў мінеральных прадуктаў і металічных вырабаў, з іх 5,1 млн пуд. будаўнічых 
матэрыялаў, 3,5 млн пуд. солі, 1,7 млн пуд. нафтапрадуктаў, 1,7 млн пуд. чыгуну, 
жалеза і сталі. Мануфактурных вырабаў з Прывісленскага краю было завезена 415 тыс. 
пуд., з Масквы – 132 тыс. пудоў. Таксама было атрымана 332,5 тыс. пудоў спіртных 
напояў, 213 тыс. пудоў хімічна-лакавых вырабаў, 169 тыс. папярова-картонных, 64,5 
тыс. пудоў мыла, свечак, запалак і інш. Увезена 18,1 млн пудоў збожжа [21, с.35]. 

Такім чынам, развіццё транспартных камунікацый дазволіла паступова павялічваць 
транзітны патэнцыял беларускіх губерняў на працягу ўсяго перыяда даследавання. 
Беларускія губерні аказвалі пасрэдніцкія паслугі пры перамяшчэнні тавараў з 
унутраных губерняў Расійскай імперыі да замежных партнёраў і наадварот.  
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У дадзеным артыкуле разгледжаны пытанні адмены прыгоннага права на тэрыторыі Нясвіжскай-
Свержаньскай ардынацыі, паводле ліставання Антонія Вільгельма з бацькам - ХIII ардынатам 
Вільгельмам Радзівілам. Звяртаецца ўвага на стаўленне князёў Радзівілаў да праблемаў мадэрнізацыі 
ардынацыі ва ўмовах правядзення сялянскай рэформы. Адзначаецца пераарыентацыя сістэмы 
гаспадарання на атрыманне даходаў ад эксплуатацыі лясоў. 
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