
 47   

 

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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В данной статье рассмотрены вопросы отмены крепостного права во владениях Несвижско-
Сверженьской ординации, согласно переписки Антония Вильгельма с отцом – ХIII ординатом 
Вильгельмом Радзивиллом. Обращается внимание на отношение князей Радзивиллов на проблемы 
модернизации ординации в условиях проведения крестьянской реформы. Отмечается переориентация 
системы хозяйствования на получение доходов от эксплуатации лесов. 
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This article discusses the issues of the abolition of serfdom in the possessions of the Niasvizh-Sverzhen 
estates, based on the the correspondence of Anthony Wilhelm with his father – XIII fee tail holder Wilhelm 
Radziwill. Attention is drawn to the attitude of the princes of the Radziwills on the problems of modernization 
of estates in the context of Emancipation Edict. A reorientation of the management system towards obtaining 
income from forest exploitation is noted. 
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Паcля далучэння беларускіх зямель да Расійскай імперыі Радзівілы згубілі большую 
частку маёнткаў. У выніку працы радзівілаўскай камісіі і падзелу маёнткаў з 
Вітгенштэйнамі ў руках Радзівілаў засталіся фактычна толькі непасрэдна ардынацкія 
землі. Паводле мапы 1859 г. Нясвіжска-Свержаньская ардынацыя братоў Вільгельма і 
Багуслава Радзівілаў налічвала 85737 моргаў (каля 61067 га)[2]. 

Адмена прыгоннага права ў Расійскай імперыі прывяла да змяншэння ардынацыі 
яшчэ на некалькі дзесяткаў тысяч гектараў. У 1860-я гады князі Вільгельм і Багуслаў 
ужо былі сталымі людзьмі і вырашэннем пытанняў маёнткаў у Расійскай імперыі 
займаліся іх старэйшыя сыны Антоні Вільгельм і Фердынанд Радзівілы. Маладыя князі 
некалькі разоў бралі доўгачасовы адпачынак (3-6 месяцаў) на прускай службе, каб мець 
магчымасць прыехаць у Расійскую імперыю, адкуль яны дасылалі лісты бацькам, у якіх 
апавядалі пра стан гаспаркі і юрыдычныя праблемы функцыянавання ардынацыі. 
Агульнае кіраўніцтва на месцы ў гэты час здзяйсняў генеральны ўпаўнаважаны Валеры 
Маліноўскі, які адначасова з 1867 года з’яўляўся арэндатарам самага блізкага да 
Нясвіжскага замка фальварка Заазер’е [6, л. 3 адв.]. 

Першы візіт у Нясвіж адбыўся ў маі-чэрвені 1862 годзе. Галоўнай праблемай, якая 
вырашалася падчас гэтага прыезда была адмена прыгоннага права. Землі Радзівілаў 
знаходзіліся ў трох уездах: Мінскім, Навагрудзскім і Слуцкім. Паводле ліста ад 10 (22) 
мая 1862 рашэнні прымаліся міравымі пасрэднікамі графам Эрнэстам Ржэвускім, 
Іпалітам Магнушэўскім і Ігнацыям Піляўскім адпаведна [1, s. 195]. Папяровыя справы 
ад імя Радзівілаў разглядаў Валеры Маліноўскі. Камнем спатыкнення стаў Свержань, 
які не лічыўся сельскім паселішчам і таму, як піша князь А. Радзівіл разбор сялянскіх 
спраў па Свержаню быў перададзены вышэй на губернскі ўзровень. Аднак у лісце 
бацьку, ён прызнае, што канчатковыя пагадненні з сялянамі так нідзе і не былі 
падпісаны. Прычынай гэтага князь лічыў спрошчаны спосаб ацэнкі зямлі, якая давала 
розную ўраджайнасць, а таксама іншая такса для выкупу зямель якая існавала для 
засцянковай шляхты. Атрымлівалася, што засцянковая шляхта мусіла плаціць за выкуп 
15 моргаў – 10-12 рублёў, а сяляне 30 [1, s. 207]. 

Князь згадвае, што сяляне лічылі такое становішча несправядлівым і адказвалі на ўсе 
прапановы прымаўкай па-беларуску:  

“Што людзям, будзе і нам!” 
У лісце Антоні Вільгельм Радзівіл закранае пытанне сервітутаў, выступаючы 

супраць бесплатнага карыстання сялянамі драўніны з радзівілаўскіх лясоў і скасаванне 
іншых ранейшых магчымасцяў. Яго прапановай з’яўляецца заключэнне з сялянамі 
дамовы на дазвол выпасу быдла за плату на працягу шасці гадоў без магчымасці 
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працягвання гэтага тэрміну ў будучым. Лес вырашана прадаваць сялянам напрацягу 
сямі гадоў па коштах ніжэй рынкавых [1, s. 197]. 

Важным пытаннем былі стасункі з арандатарамі, становішча якіх ва ўмовах ся-
лянскай рэформы было няпэўным. Асабліва праблематычнай з'яўлялася арэнда Люб-
каўшчыны (суч. Стаўбцоўскі раён), якая была невыгадна арэндатару з-за дрэннай 
якасці земляў, а таксама прамежкавае рашэнне па прадленню арэнды тэрмінам на адзін 
год было прынята ў Куносе (суч. Нясвіжскі раён). Аднак князь акцэнтуе ўвагу, што ў 
1864 годзе заканчваюцца доўгатэрміновыя арэндныя дамовы па буйных маёнтках 
Ганусава і Свержэнь, што дае магчымасць падпісаць новыя дамовы на больш выгадных 
умовах. Між тым прызнаецца, што стан будынкаў практычна ва ўсіх здаваных у арэнду 
маёнтках катастрафічны з-за няпільнасці арэндатараў.  

Ва ўмовах адмены прыгоннага права асноўным прыбыткам мусіў стаць гандаль 
лесам і Радзівілы адчувалі неабходнасць змяніць прынцыпы кіравання лясной 
гаспадаркай. Для гэтага ў Верках (маёнтак князёў Вітгенштэйнаў каля Вільні) быў 
наняты майстар лясной гаспадаркі Мюллер, які мусіў знайсці недахопы і распрацаваць 
новую эфектыўную методыку. 

Падчас знаходжання ў Беларусі Радзівілы актыўна раіліся з суседнімі памешчыкамі 
па пытаннях адмены прыгоннага права. Галоўным дарадцам быў бліжэйшы родзіч 
Канстанцін Радзівіл з Паланечкі, куды неаднаразова рабіліся візіты. Таксама Радзівілы 
ездзілі да буйных землеўласнікаў Нясвіжчыны – баронаў Гартынгаў, завітвалі да 
графаў Чапскіх у Сваятычы (суч. Ляхавічскі раён), сустракаліся з прадстаўнікамі 
адміністрацыі мінскай губерніі [1, s. 203]. 

Адметнасцю кузынаў Антонія Вільгельма і Фердынанда Радзівілаў было тое, што 
яны не толькі дасылалі лісты-справаздачы сваім бацькам-ардынатам, але як 
таленавітыя мастакі-аматары рабілі замалёўкі падчас сваіх паездак па землях 
Нясвіжска-Свержаньскай ардынацыі, калі сустракаліся ў вёсках з чыншавікамі і 
сялянамі, дзе абмяркоўвалі зямельныя пытанні [3, s. 16].  

Трэба адзначыць, што нягледзячы на ўсе намаганні, значная частка выкупных актаў 
была падпісана толькі ў 1870-х гг., а зямельныя пытанні з чыншавікамі і засцянковай 
шляхтай так і не былі да канца ўрэгуляваны да канца ХІХ стагоддзя [4, 5]. 
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