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намеченных к переработке. Эффективность усовершенствования и пе-
реработки описей в комплексе с формированием объединенных архив-
ных фондов составит порядка 20% (18,2% по табл. 4). Кроме того, в за-
висимости от актуальности, степени использования и полноты сохран-
ности документов в каждом конкретном случае формирование ОАФ по-
зволяет решить вопрос о методах создания и усовершенствования НСА. 

В настоящее время архивоведами продолжается поиск рациональ-
ного сокращения количества мелких архивных фондов путем создания 
на их основе объединенных фондов. Данные и анализ формирования 
ОАФ в Госархиве Гомельской обл. показывают и подтверждают, что 
формирование ОАФ позволяет изменять информационную емкость оп-
ределенных комплексов документов путем оптимизации состава входя-
щих в них документов и усовершенствования НСА описей. Другим зна-
чимым результатом составления ОАФ является достижение простоты и 
удобства при хранении и использовании архивных документов. 
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НЕВЯДОМЫЯ ЎСПАМІНЫ 
АБ ПАЎСТАННІ 1830–1831 гг. У БЕЛАРУСІ 

Падзеям 1830—1831 гг. прысвечана дастаткова шмат успамінаў, якія 
пачалі складацца яго ўдзельнікамі яшчэ да завяршэння паўстання1. Асноў-
ная іх колькасць належыць дзеячам Вялікай эміграцыі. Першыя эмігранты, 
якія пачалі прыбываць у Парыж з канца кастрычніка 1831 г., адразу ж раз-
гарнулі актыўную дзейнасць. Па прапанове Цэзарыя Плятэра і пры непас-
рэдным удзеле Уладзіслава Плятэра, Антонія Пжэцішэўскага, Адама Ка-
лышкі, Юзафа Зянковіча, Людвіка Замбжыцкага, Валяр’яна Пяткевіча, Яна 
Граткоўскага, Антонія Глушневіча і Караля Вадзінскага 10 снежня 1831 г. у 
Парыжы ствараецца Таварыства літоўскае і рускіх зямель, якое стала адной 
з першых арганізацый, прапанаваўшай культурна-асветніцкую праграму 
дзейнасці яе членаў. У якасці мэт выступала ідэя згуртавання і аб’яднання 
«ліцвінскіх» колаў незалежна ад іх палітычных схільнасцей2. 

Ужо на першым пасяджэнні таварыства старшыня Цэзары Плятэр аб-
вясціў ягоныя галоўныя задачы, а менавіта «збор матэрыялаў, маючых адносі-
ны да падзей у Літве і на тэрыторыі рускіх земляў, а таксама апісанне паўстан-
ня (1830—1831 гг. — В. Г.); … статыстычнае і гістарычнае апісанне гэтых 
земляў; … вывучэнне гісторыі мясцовых народаў»3. У Статуце таварыства 
таксама адзначалася, што сабраныя матэрыялы павінны быць абавязкова на-
друкаваны. Па-першае, гэта задача ставілася з-за неабходнасці пашырэння ся-
род еўрапейцаў ведаў пра ліцвінаў, а таксама для аднаўлення сапраўднай кар-
ціны паўстанцкіх падзей 1831 г. на беларуска-літоўскіх тэрыторыях. 

На трэцім пасяджэнні, якое адбылося 19 снежня 1831 г., паміж сябрамі 
былі вылучаны і размеркаваны тэмы для даследаванняў. Адзін тэматычны 
накірунак тычыўся праблем гістарычнага развіцця Літвы як часткі Рэчы 
Паспалітай. У гэтым аспекце пагадзіліся працаваць У. Плятэр і А. Глушне-
віч, абраўшы адпаведна тэмы «Становішча Літвы ад падзелаў Польшчы да 
Варшаўскай рэвалюцыі» і «Статыстычныя дадзеныя пра Літву». Другім на-
кірункам стала праблематыка лістападаўскага паўстання і ягоных асаблівас-
цей. Дадзеная тэматыка з’яўлялася прывабнай для нядаўніх паўстанцаў, і 
гэта абумовіла значную колькасць жадаючых працаваць у вызначаным на-
кірунку. І. Лялевелем была абрана тэма «Уплыў літоўскага паўстання на 
дзеянні Нацыянальнага ўрада і галоўнакамандуючага», К. Патуліцкім — 
«Паход генерала Гелгуда і стварэнне ў Літве Цэнтральнага ўрада», 
Я. Янушкевічам — «Паход Рожыцкага ў Літву», В. Пяткевічам — «Падзеі ў 
Вільне ад пачатку рэвалюцыі ў Варшаве да моманту выхаду з горада», 
К. Вадзінскім — «Паўстанне ў Белавежскай пушчы да 4 красавіка 1831 г.», 
Я. Граткоўскім — «Віленскі паход Залускага», Р. Ляшчынскім — «Паход 
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генерала Хлапоўскага ў Літву». Ц. Плятэр збіраўся даследаваць гісторыю 
паўстання ў Вількамірскім і Вілейскім пав., Ю. Зянковіч — у Ашмянскім і 
Завілейскім, Аляксандр Валадковіч — у Вілейскім і Дзісенскім, Л. Замб-
жыцкі — у Віленскім і Трокскім, А.Калышка — у Вількамірскім, А. Пжэці-
шэўскі і Юзаф Страшэвіч — ва Упіцкім, Францішак Шэмет — у Шавельс-
кім, Ян Янішэўскі і Ю. Славацкі — у Расіенскім пав.4 

Першыя мемуары пачалі паступаць у Таварыства літоўскае і рускіх зя-
мель з канца студзеня 1832 г. Пад першым нумарам у архіве таварыства за-
фіксаваны ўспаміны У. Плятэра «Агульныя разважанні аб літоўскім паў-
станні»5. 12 лютага 1832 г. публічна выступіў са сваімі напрацоўкамі аб па-
ходзе С. Рожыцкага ў Літву Я. Янушкевіч6. 1 красавіка 1832 г. прадставілі 
матэрыялы Аляксандр Валадковіч і Міхал Лісецкі. 30 чэрвеня даслаў свае 
матэрыялы Казімір Руткоўскі, 13 жніўня — Пётр Буткевіч (падзеі паўстання 
ў Цельшаўскім пав.), 20 жніўня — Пётр Ясінскі (падзеі паўстання на ўкраін-
скіх землях), 3 верасня — Міхал Падчашынскі (падзеі ў Літве). Акрамя гэта-
га на разгляд камісіі свае матэрыялы прадставілі таксама Валяр’ян Пяткевіч 
(«Арганізацыя асноўных пунктаў паўстання»), Бартмінскі («Апісанне вяр-
тання Дэмбінскага з Літвы»), Ян Чынскі, Пётр Капчынскі і Антоні Гарэцкі7. 

З канца мая 1832 г. прадметам бурных абмеркаванняў у таварыстве 
становіцца далейшы лёс сабранай рукапіснай спадчыны. 29 мая 1832 г. на 
чарговым пасяджэнні была прынята пастанова пра наданне Феліксу Врат-
ноўскаму паўнамоцтваў на выданне гісторыі паўстання ў Беларусі і Літве8. 

У зборнік успамінаў Ф. Вратноўскага, які выйшаў у 1835 г. у парыжскай 
друкарні А. Пінарда, увайшлі матэрыялы па Цельшаўскаму, Упіцкаму, Ко-
венскаму, Ашмянскаму, Завілейскаму, Вілейскаму і Дзісенскаму пав. Частка 
мемуараў была надрукавана ў рэдактарскай апрацоўцы без пазначэння аўта-
раў. У гэтым зборніку былі змешчаны і некаторыя аўтарскія ўспаміны. Адпа-
ведным чынам Вратноўскі паступае ў адносінах да дакументальных сведчан-
няў Ануфрыя Яцэвіча, Міхала Прозара, Ігнація Клюкоўскага, Гіпаліта Кліма-
шэўскага і Вінцэнта Барткевіча9. Частка падрыхтаваных матэрыялаў увайшла 
ў чатырохтомнае выданне, здзейсненае Ксаверыем Бранікоўскім у 1844—
1845 гг. Туды ўвайшлі мемуары Нарцыза Алізара, Андрэя Пшыалгоўскага, 
Міхала Яцкоўскага, Юзафа Зянковіча, Міхала Лісецкага, Эразма Дабраволь-
скага, Юзафа Шчапінскага, Караля Вадзінскага, Канстанціна Парчэўскага, 
Вільчынскага, Фартуната Касоўскага, Аўгуста Хомскага і Казіміра Янтока10. 
Аднак, як бачна з прыведзенага вышэй, далёка не ўсе матэрыялы, здадзеныя і 
дасланыя Таварыству літоўскаму і рускіх зямель, увайшлі ў склад пазначаных 
зборнікаў, адсутнічаюць згадкі і аб асобным іх выданні. 

Некаторую зразумеласць у далейшы лёс сабраных у архіве таварыства 
ўспамінаў унеслі трапіўшыя да нас дакументы, датаваныя 1845—1848 гг. 
У матэрыялах Польскай бібліятэкі ў Парыжы11 пад нумарам 347 захоўваец-
ца справа пад назвай «Матэрыялы да паўстання 1831 г. у Літве, Жмудзі і Ру-
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сі». Справа, якая складаецца з 1 026 старонак, утрымлівае дзве даўно ціка-
віўшыя нас папкі з матэрыяламі, якія выкарыстоўваліся Ф. Вратноўскім пад 
час выдання ім матэрыялаў Таварыства літоўскага і рускіх зямель. На пер-
шых 16 старонках павінен, як пазначана ў каталозе Чэслава Хаванца, знахо-
дзіцца спіс ахвяраваных бібліятэцы рукапісаў12. Там сапраўды змяшчаецца 
пералік рукапісаў, ахвяраваных Ф. Вратноўскім гістарычнаму аддзелу Літа-
ратурна-гістарычнага таварыства ад 6 верасня 1848 г. Адзначаны пералік 
складаецца з 7 раздзелаў, з якіх нас зацікавіў трэці пад назвай «Матэрыялы, 
не ўключаныя ў друкаваныя справы»13. На самай справе атрымліваецца, 
што са змешчаных там чатырох дакументаў да ненадрукаваных у зборніку 
Ф. Вратноўскага адносіцца толькі «Мартыралогія» пісьменніка і публіцыста 
з Гродзенскай губ. Віктара Гельтмана, прысвечаная падзеям, звязаным з 
выданнем і распаўсюджаннем Канстытуцыі 3 мая ў 1820—1821 гг.14 У той 
момант як успаміны М. Лісецкага і І. Крываблоцкага, а таксама матэрыялы 
па Троцкаму пав. ужо былі выдадзены15. 

У гэтай жа справе нам трапіў яшчэ адзін пералік, датаваны 15 лютага 
1845 г. У ім занатаваны назвы рукапісаў, атрыманых Ксаверыем Бранікоў-
скім для публікацыі. Значную частку займаюць матэрыялы, якія датычац-
ца падзей на беларускіх тэрыторыях. Асобна вылучаны матэрыялы, прыс-
вечаныя дзейнасці студэнтаў Віленскага універсітэта16. У гэтым раздзеле 
згадваецца копія з ананімнага рукапісу «Аб выпадках у Вільне», помнік 
публіцыста з Пружанскага пав. Гродзенскай губ. Юліуша Віслауха «Ста-
новішча віленскіх акадэмікаў у літоўскім паўстанні», нататкі памешчыка 
Барысаўскага пав. Мінскай губ., асеўшага пасля паўстання ў Парыжы і 
працаваўшага некалькі гадоў у Міністэрстве замежных спраў у аддзеле за-
межнай прэсы, Валяр’яна Хялхоўскага «Паперы, якія тычацца віленскіх 
акадэмікаў», а таксама рукапіс шляхціца са Свянцянскага пав. Віленскай 
губ., сакратара Баціньёльскай школы Аляксандра Бурбы «Становішча 
віленскай моладзі, яе дух, апісанне першага аддзелу». 

Наступны важны для нас раздзел прысвечаны Белавежскай пушчы. 
Тут узгадваецца «Кароткі агляд літоўскіх выпадкаў, якія адбыліся ў 1831 г.» 
былога павятовага суддзі, памешчыка з Пружанскага пав. Гродзенскай губ. 
Ігнація Крываблоцкага, копія «Кароткі агляд Белавежскага і Беластоцкага 
паўстанняў» урача гродзенскага ваеннага шпіталя Юзафа Шчапінскага, «Аб 
паўстанні ў Белавежскай пушчы» былога адваката гродзенскіх прысутных 
месцаў Аляксандра Макоўскага, рукапіс Мацэвіча, дастаўлены памешчы-
кам са Слонімскага пав. Гродзенскай губ. Ісідорам Мікульскім, «Некаторыя 
падрабязнасці, якія тычацца паўстання ў Белавежскай пушчы і Беластоцкіх 
лясах» Аляксандра Антусевіча (былы пісьмавод пружанскай паліцыі), ус-
паміны былога сакратара гродзенскага губернатара Томаша Краскоўскага, 
«Заканчэнне апісання паўстання ў Белавежскай пушчы» шляхціца Гродзен-
скай губ., канцылярыста Пружанскага земскага суда Аляксандра Палкоў-
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скага, ліст шляхціца з Пружанскага пав. Гродзенскай губ., стражніка Бела-
вежскай пушчы Якуба Шрэтара. 

У раздзеле па Гродзенскай губ. пазначаны толькі адзін рукапіс, 
які ўскосна прыпісваецца памешчыку Гродзенскай губ. Стэфану Не-
забытоўскаму, «Навагрудскае і Слонімскае паўстанні»17. 

Аднак адзначаныя вышэй матэрыялы Ю. Віслауха, В. Хялхоўскага, 
А. Макоўскага, А. Антусевіча, А. Палкоўскага і С. Незабытоўскага не па-
бачылі свет і ў выданні К. Бранікоўскага. Як пазначаецца апошнім у рас-
пісцы, датаванай 15 лютага 1845 г., «Помнікі для публікацыі, уключаныя 
ў вышэйзмешчаны спіс, атрымаў. Абавязуюся пасля надрукавання вяр-
нуць арыгіналы і даць два тузіны18 першага тома з агульнага выдання»19. 

31 кастрычніка 1848 г. Ф. Вратноўскі, знаходзячыся ў Парыжы, па-
значае: «Спадар Бранікоўскі аддаў мне абяцаныя экземпляры надрукава-
ных ім «Pamiętników». Аднак усе свае правы на наступныя выданні і пе-
раданыя пану Бранікоўскаму рукапісы перадаю Польскай бібліятэцы»20. 

На сённяшні дзень дакладнае месцазнаходжанне матэрыялаў, падрых-
таваных у межах выканання праграмы Таварыства літоўскага і рускіх зя-
мель Ю. Віслаухам, В. Хялхоўскім, А. Макоўскім, А. Антусевічам, А. Пал-
коўскім, С. Незабытоўскім, а таксама згаданых у рукапісах А. Рыпінскага 
ўспамінаў Антонія Лабунскага і Аляксандра Пангоўскага невядома21. У па-
чатку студзеня 1838 г. Ф. Вратноўскі планаваў здзейсніць выданне другога 
тома матэрыялаў аб паўстанні ў Літве і Беларусі, пазначаючы, што гэты том 
будзе змяшчаць: «1) матэрыялы, якія былі сабраны раней і не ўвайшлі ў 
першы том; 2) матэрыялы, якія з’явіліся пазней і якія яшчэ могуць з’явіцца; 
3) выпраўленне і дапаўненне памылковых альбо недакладных палажэнняў, 
змешчаных у папярэднім выданні»22. Аднак гэты праект Ф. Вратноўскага 
не быў рэалізаваны, і ў 1848 г., пасля выкарыстання часткі ўспамінаў К. Бра-
нікоўскім, яны апынуліся ў Польскай бібліятэцы ў Парыжы. Магчыма, што 
згаданыя матэрыялы, нягледзячы на іх умоўную перадачу Вратноўскім у 
фонды бібліятэкі, і надалей заставаліся ў яго прыватным карыстанні. Пад-
ставай для гэтай гіпотэзы выступае той факт, што ў 1862 г. Вратноўскім 
планавалася здзейсніць перавыданне ўсіх трох зборнікаў успамінаў аб па-
дзеях 1831 г. на беларуска-літоўскіх і ўкраінскіх тэрыторыях. 25 красавіка 
1862 г. Вратноўскім была складзена дамова аб гэтым з кнігавыдаўцом з По-
знані Янам Жупанскім23. І далей на працягу некалькіх месяцаў ім право-
дзілася праца па выпраўленні недакладнасцей і напісанні ўступа да новага 
выдання, аднак у далейшым ва ўспамінах не ўзгадваецца аб выхадзе з друку 
планаваных зборнікаў, а ў бібліяграфічных даведніках нідзе не адзначаецца 
аб існаванні выпраўленага пазнанскага выдання Вратноўскага. 
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Ю. Л. Грузицкий 

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ БАНКОВ БЕЛАРУСИ 
XIX — НАЧАЛА XX в. В ФОНДАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА 
В конце минувшего столетия в условиях начавшегося перехода к 

рыночной экономике существенно повысился интерес наших иссле-
дователей к проблемам истории народного хозяйства периода фор-
мирования и развития капиталистических отношений, в том числе и 
к истории банковского дела Беларуси. 

Однако публикации по истории отечественного кредита нередко 
базируются на материалах, введенных в научный оборот в 1960-е гг. 
Последние широко представлены в коллективном труде видных отече-
ственных ученых, посвященном экономике Беларуси в эпоху империа-
лизма, в котором показано и состояние банковской сферы в начале 
XX в.1 Вместе с тем немалый интерес представляет процесс формирова-
ния кредитных отношений в белорусских губерниях, начавшийся еще в 
феодальную эпоху. К тому же большую научную и практическую цен-
ность являет деятельность местных банковских учреждений нашего 
края, практически не затронутая в исследованиях советского периода. 

В этой связи немалую ценность представляет относительно ши-
рокий круг архивных фондов НИАБ, обращение к которым поможет 
пролить свет на многие страницы истории банковского дела белорус-
ского края XIX — начала XX в. Изучение этих документов, прове-
денное автором данного исследования в этом архиве на протяжении 
нескольких лет, позволяет говорить о наличии ряда фондов, некото-
рые из которых практически не востребованы и не систематизирова-
ны. Поэтому есть необходимость представить краткий обзор иссле-
дованных архивных фондов по истории белорусских банков. 

С поэтапным вхождением Беларуси в конце XVIII в. в состав Рос-
сии на ее территории стала распространяться деятельность имперских 
казенных (государственных) кредитных учреждений, среди которых 
следует выделить приказы общественного призрения — специфические 
ипотечные банки, название которых свидетельствует об их социальной 
направленности. Эти финансовые институты стали первыми местными 
государственными кредитными учреждениями, которые действовали во 
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всех губернских городах белорусского края почти до отмены крепостно-
го права. Обращение к фондам Белорусского, Минского, Витебского и 
Могилевского приказов общественного призрения позволяет говорить о 
них, как активно функционировавших ипотечных банках. 

Материалы Белорусского приказа общественного призрения (Ф. 3348), 
действовавшего непродолжительный период и реорганизованного в свя-
зи с новым административным устройством, дают основания судить о 
начале производства кредитных операций, составе заемщиков, размерах 
ссуд, порядке их выдачи и др.2 Более полное представление о работе на-
званых кредитных учреждений, их эволюции, можно получить из жур-
налов заседаний Витебского (Ф. 2638)3, Могилевского (Ф. 2292)4 и Мин-
ского (Ф. 2)5 приказов. Протоколы заседаний этих финансовых учреж-
дений свидетельствуют о достаточно широком круге операций, прово-
димых с конца XVIII в. до 1859 г. Кроме того, в названых фондах встре-
чаются и нормативные правительственные документы, регламентиро-
вавшие деятельность подобных финансовых институтов, что также 
представляет немалую ценность для исследователя. 

Начало капиталистическому кредиту положило открытие в 1860 г. Го-
сударственного банка Российской империи и появление его губернских от-
делений. Большую ценность представляют материалы Минского (Ф. 370)6, 
Могилевского (Ф. 2180)7 и Витебского (Ф. 2587)8 филиалов центрального 
банка. Эти фонды являются наиболее востребованными историками, зани-
мающимися проблемами социально-экономической жизни нашего края. 
Значительное место в них занимает организация кредитования белорусски-
ми филиалами Государственного банка клиентов: купечества, помещиков, 
средней буржуазии, а также местных кредитных учреждений. Дела об от-
крытии кредитов предпринимателям позволяют определить как социаль-
ный и профессиональный состав заемщиков, так и целевое назначение ссуд. 

Вместе с тем документы губернских филиалов Государственно-
го банка проливают свет и на деятельность других, менее изученных 
звеньев кредитной системы капиталистической Беларуси: общества 
взаимного кредита (ОВК), в меньшей степени на городские общест-
венные банки, банкирские дома и конторы. 

В этих фондах представлены отчеты и балансы различных ОВК, об-
служивавших мелкую и среднюю буржуазию. К началу первой мировой 
войны в Беларуси насчитывалось около 80 таких кредитных институтов, за-
нимавших существенное место на финансовом рынке края. В фонде Моги-
левского отделения Государственного банка находим устав, отчет, списки и 
состав участников 2-го Рогачевского ОВК9, баланс Гомельского торгово-
промышленного взаимокредитного общества10, Минского — важную ин-
формацию об открытии и начале деятельности Минского ОВК11, Витебско-
го — балансы целого ряда губернских взаимокредитных обществ12 . Поэто-




