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ВЕСЦI НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМП НАВУК БЕЛАРУСI № 2 2004 
СЕРЫЯ ГУМАНIТАРНЫХ НАВУК 

УДК 339. 16.012.32(476)(091)+ 334. 722.8(476)(091) 

Н / . ПАЛЯТАЕВА 

КУПЕЦТВА У КРЭДЫТНЫХ УСТАНОВАХ 
БЕЛАРУСI (60-я ГАДЫ XIX - ПАЧАТАК ХХ ст.) 

!нстытут гiсторыi НАН Беларусi 

(Паступiу у рэдакцыю 27.05.2003) 

Пытаннi станаулення i развiцця фiнансава-крэдытнай сiстэмы Беларусi у парэформенны 
перыяд з'яуляюцца адным з недастаткова вывучаных аспектау айчыннай ricтopыi . Няrледзячы 
на iснаванне шэраrу навуковых прац В. В . Цiмашэнка, А. Л. Юштымава, Ю. Л. Грузiцкаrа, 
прысвечаных rэтаму пытанню, беларускiя riсторыкi не разrлядалi асобна ролю прадста'jнiкоу 
розных саслоуных rруп у крэдытных установах. Трэба адзначьщь, што доступ да крэдытных 
рэсурсау быу даволi складаным працэсам, у той час як rандлярам i прамысло:Уцам была вельмi 
патрэбна фiнансавая падтрымка. Разам з тым iснавала катэrорыя прадпрымальнiка)!, якая дас
таткова шырока выкарысто:Увала маrчымасцi крэдытнай сiстэмы Расiйскай iмперыi . Такой 

rрупай у беларускiх губерн~ было купецтва. Дадзены артыкул змяшчае спробу высвятлення 
яrо месца у rубернскiх аддjЯJiеннях Дзяржбанка, Мiнскiм камерцыйным i аддзяленнях ра
сiйскiх акuыянерных банка)!, rарадскiх rрамадскiх банках , таварыствах узаемнаrа крэдыту 
i банкiрскiх канторах. Удзел купцоу у iншых крэдытных установах, напрыклад, гарадскiх крэ
дытных i пазыка-ашчадных таварыствах, ашчадных касах застаецца па-за межамi даследаван
ня, паколькi iснуючыя дакументальныя крынiцы пакуль што не дазваляюць выявiць саслоуны 

склад ix кiраунiцтва i радавых членау. 
Важнай часткай фiнансава-крэдытнай сiстэмы былi мясцовыя аддзяленнi Дзяржа:Унаrа бан

ка . 3 1865 r. дзейнiчала Вiленскае аддзяленне, аперацыi яrо распаусюджвалiся на беларускiя 
паветы rэтай rубернi i часткова на Мiнскую rуберню. У 1881 r. было заснавана Мiнскае, 
у 1883 r. - Вiцебскае i Маriлёускае, у 1884 г. - Гродзенскае аддзяленнi . Яны мелi права пра
водзiць улiк вэксаляу i iншых тэрмiновых папер, выдаваць пазыкi , за выключэннем iпатэч
ных , набываць i прадаваць каштоуныя металы i каштоуныя паперы, прымаць уклады на 
захо:Уванне, адкрываць бяrучыя рахункi i г. д . Для купцоу прынцыповае значэнне меу улiк 
вэксаляу, якi, дарэчы, быу самай распа)/сюджанай актыунай аперацыяй у мясцовых аддзя

леннях. Менавiта купцы iнiцыiравалi адкрыццё )!лiковых аперацый, як гэта было, напрыклад 

у Мiнску, калi у жнi'jнi 1882 r . яны звярнулiся да кiра'jнiка rубернскаrа аддзялення Дзяр
жбанка з адпаведным прашэннем. У сакавiку 1883 r. вэксальны крэдыт быу- адкрыты у паме
ры 200 тыс. руб" да мая 1886 r. выдаткi на улiковую аперацыю павялiчылiся да 600 тыс. руб. 
fl, л. 3, 14, 34]. 

Атрыманне крэдытау у аддзяленнях Дзяржбанка бьшо даступна далёка не кожнаму. Да 

клiентау прад'яуля)iся шэраr патрабаванняу. Яны павiнны былi быць добра вядомымi у прад
прымальнiцкiм свеце, весцi пастаянны, правiльна арrанiзаваны rандаль, карыстацца у сваiм 

асяроддзi даверам . Мяркуючы па тым, што асноунымi атрымальнiкамi вэксальных крэдытау у 
rубернскiх аддзяленнях былi купцы, яны спалучалi у сабе названыя якасцi. 

Напрыклад, у Мiнскiм аддзяленнi Дзяржбанка у канцы 1891 г. са 160 асоб i устаноу, якiя 
крэдытавалiся, налiчвалася 128 купцоу, цi 80% [l, спр. 130, л . 2-34). Да канца 1901 r. у Гро
дзенскiм аддзяленнi Дзяржбанка са 173 чалавек, якiм бьuii адкрыты крэдыты для прад'яулення 
да улiку вэксаляу, rродзенскiмi, брэсцкiмi, пружанскiмi i слонiмскiмi купцамi з'яулялiся 128, 
цi 73% [2, л. 1-9). У пачатку 1908 r. сярод 129 чалавек - 86 (66%), у пачатку 1911 r. - са 142 
клiентау 83 (58%) бьшi менавiта з rэтаrа асяроддзя [2, спр. 315, л. 1-8; спр. 361, л. 51-60). 
Такое ж становiшча назiралася у Вiцебскiм аддзяленнi Дзяржбанка. У 1908 r. са 138 асоб, якiя 
крэдытавалiся, бьшо 90 купцоу (65%), у пачатку 1914 r. - адпаведна са 170 - 102 (60%) (1, 
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ф. 2587, воп.1, спр. 524, л. 1-15; спр. 670, л. 2-10}. Нягледзячы на некаторае знiжэнне 
удзельнай вагi куnецтва сярод тых, каму адкрывалiся вэксальныя крэдыты, яны усё ж скла

далi большасць. 

Даныя пра памеры крэдытау прыватных асоб таксама вельмi характэрныя. Самымi рас
паусюджанымi былi сумы ад 3 да 1 О тыс. руб . Але калi адкрьmалiся крэдыты больш за 25 тыс. 
руб., то яны у большасцi выпадкау бьmi звязаны з iмёнамi гiльдыйскiх купцоу. Падчас паме
ры ix крэдытау пераузыходзiл i аналагiчныя у асобных таварыствау узаемнага крэдыту. 

Думаецца, што iнакш i быць не магло. Для гэтага дастаткова паглядзець на лерсанальны 
склад улiкова-пазыковых камiтэтау па гандлёва-прамысловых крэдытах пры губернскiх адцзя
леннях Дзяржбанка. Менавiта ад ix залежала, будуць дапушчаны вэксалi да улiку цi не. У 80-я rr. 
XJX ст. членамi такога камiтэта пры ВiцебсЮм адцзяленнi былi 1-ай гiльдыi купец Б. К. Гер
шман, 2-ой гiльдыi купцы А. П. Лiксо, А. К. Серпiнскi, М . С . Бяссмертны , 1. К. Шпакау 
i Ц. А. Капцелеу. У пачатку 90-х rr. замест А. П. Лiксо быу прызначаны вiцебскi 2-ой гiльдыi 
купец В . Ф. Iвашэка , замест Ц . А. Капцелева - 2-ой riльдыi купец К. А. Пiшчулiн f1 , 
ф . 2587, вол . 1, спр. 86, л. 5-6; спр . 88, л . 53, 88 , 94]. У пачатку ХХ ст. з'явiлiся новыя 
прозвiшчы - вiцебскi 1-ай гiльдыi купец Л. М. Марковiч , суражскi 2-ой гiльдыi купец М . Я . Ле
вiнсон, вiцебскi 2-ой гiльдыi купец Я . П. Фрэйвальд [l , ф. 2587, вол. 1, спр. 583, л. 15] . 

У Гродзенскiм аддзяленнi Дзяржбанка у пачатку ХХ ст. сярод членау улiкова-пазыковага 
камiтэта названы rродзенскiя 1-ай гiльдыi купцы Ц. М . КурляндсЮ, 2-ой гiльдыi Г . В. Геллер, 
В. I. Мурауёу i П. Клiкс [2, ф. 27, воп. 2, спр. 9, л. l, 2, 36] . 

У Мiнскiм адцзяленнi Дзяржбанка з 1883 г. да пачатку 90-х rr. у аналагiчны камiтэт ува
ходзiлi купцы 2-ой riльдыi А. В . Ляхоускi , В . 3. Рапапорт , А. Я . Каплан i дваранiн С. В . Пап
лаускi [l , спр . 42, л. 13]. Алошняга у 1884 r. змянiу В. С. Гансеускi 11 , спр. 4) , л. )) . 'У 1393 r. 
першага з названых змянiу М . 1. Шабад [1, воп . 2, спр . 38, л. 48-49] . Гэты склад захавауся да 
сярэдзiны 90-х rr. У 1896-1897 rr. членамi улiкова-пазыковага камiтэта былi мiнскiя 2-ой 
гiльдыi купцы А. Г. Буднiкау i 1. Ф. Мухiн. Прауда, больш ix кандьщатуры на гэть~я пасады 
не прапаноувалiся, лаколькi за паутара года лершы наведау толькi адно пасяджэнне камiтэта, 
а дpyri - нiводнага [1, воп. 2, спр. 38, л. 20]. 

У канцы 90-х rr. XIX ст. персанальны склад улiковага камiтэта Мiнскага адцзялення амаль 
цалкам змянiуся . У яго }'вайшлi iгуменскi 2-ой гiльдыi купец М. Н . Рабiновiч, мiнскiя купцы 
1-ай riльдыi Б . М. Пiнес, Х. В . МiлецЮ, 2-ой riльдыi - Б . С. Гольдберг (дарэчы, ён да}'жэй 
за ycix выконвау гэтьIЯ абавязкi - з 1888 г. [1 , спр. 41, л. 113]), Я . I. Выrодскi, Я .А. Каплан, 
пасля некаторага перапынку М . I. Шабад [1 , воп. 2, спр . 38, л . 2, 48-49, 56-57, 60-69]. За 
выключэннем nepwara i дpyrora з названых, усе яны уваходзiлi у склад камiтэта аж да першай 
сусветнай вайны. 

Звяртаюць на сябе увагу два моманты . Па-першае, той факт, што склад губернскiх улi
кова-пазыковых камiтэтау па гандлёва-прамысловых крэдытах амаль не аднауляуся: на пра
цягу шэрагу rадоу на зацвярджэнне мiнiстра фiнансау прадстаулялiся адны i ть~я ж асобы. 
Па-другое, у ix дамiнавалi прадстаунiкi я}iрэйскага купецтва. Гэта не зусiм задавальняла 
кiраунiка Дзяржбанка. Так, у пачатку ХХ ст. у лiсце да кiраунiка Мiнскю·а адцзялення ён ад
значау: «Савет Дзяржаунага банка .. . палiчыу неабходным папоунiць склад камiтэта ... асобамi 
хрысцiянскага веравызнання колькасuю не менш за трах» [ 1, воп. 2, спр. 38, л. 189] . Тады 
у 1904 г. у яго склад бьmi }iведзены дваране I. Каржанеускi i Э. Абранлальскi [l , вол . 2, спр. 38, 
л . 325J , у 1905 г. А. М . ЕльсЮ [1, воп. 2, спр. 44, л . 6] , якi быу да гэтага членам улiкова
пазыковага камiтэта па сельскагаспадарчых крэдытах. 

Аналагiчная рэкамендацыя была накiравана у 1911 г . кiраунiку Вiцебскага адцзялення . Яrо 
адказ вельмi паказальны : «Пры пытаннi аб папауненнi недахопу у членах камiтэта людзьмi 
рускага паходжання, я , на жаль, сутыкаюся, па прычыне мясцовых умоу, з поунай немагчы

масцю ажьщцявiць яго. Рускiя сярод гандлёвага саслоуя Вiцебска выключная з 'ява i абсалют
на няма на кiм спынiцца. Нават пры жаданнi абмежавацца у выбары новых членау асобамi 
увогуле хрысцiянскага веравызнання, даводзiuца цяжка. Наперад можна сказаць, што новы 
член камiтэта па мануфактурным гандлi таксама будзе яурэй , паколькi у Вiцебску няма нi
воднага рускага, яЮ гандлюе мануфактурным таварам» [1 , ф. 2587, воп. 1, спр. 583, л. 2-3] . 

Але , магчыма , узровень кампетэнцыi мясцовага купецтва i ix ацэнка сiтуацыi у гарадах 
i паветах uалкам задавальнялi кiраунiкоу аддзяленняу. За сваю службу члены улiковых камiтэ
тау rрашовае узнагароджанне не атрымлiвалi , аднак яны рэгулярна прадстаулялiся да узна

гароджання медалямi i ордэнамi, i амаль кожны меу некалькi такiх узнагарод . У асобных вы

падках iм надавалiся званнi патомнага ганаровага або асабовага ганаровага rрамадзянiна . На-
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прыклад, зrаданы Г. Б . Гольдберr за 25-гадовую службу у 1913 г. атрымау званне асабовага га
наровага грамадзянiна. Вось як ацэньвау яrо кiра}'нiк Мiнскага аддзялення: «у яго незвьrчай
нае ведание краю, купецтва , гандлёвых адносiн i дзейнасцi гандляроу, не будзе перабольшан
нем сказаць, што надзвычайна малы працэнт спiсання на страты у Мiнскiм аддзяленнi Дзяр

жбанка у многiм залежьщь ад дзейнасцi Гольдберrа» [1 , воп . 2, спр. 43 , л . 18J. Абагульняючы 
гэтыя факты, а)iтар артыкула падтрымлiвае меркаванне riсторыка А. Л . Кiштымава аб тым , 

што аддзяленнi Дзяржбанка, абслугоуваючы i крэдытуючы я)iрэяу, тым самым аказвалi iм 
дзяржауную падтрымку, што не супадала з афiцыйнай дактрынай «барацьбы з яурэйскiм за

сiллем» у эканомiцы [3, с . 114) . 
Зауважым, што акрамя вэксальных крэдытау купцы выкарыстоувалi i iншыя магчымасцi 

для атрымання сродкау у аддзяленнях Дзяржбанка. Яны звярталiся да сола-вэксальных крэ
дытау пад залог нерухомасцi . Напрыклад , уладальнiкi чыгуналiцейнаrа завода у Мiнску купец 
Н . Я. Якабсон i iнжынер-тэхнолаr П. 1. Хрысцiяновiч у маi 1895 г. звярнулiся з просьбай аб 

крэдьще у 25 тыс. руб. для пашырэння вытворчасцi i адкрьщця аддзялення завода у Оршы. 
Ужо праз месяц крэдыт удалося атрымаць, прауда, у больш сцiплым памеры - 1 О тыс. руб. 
Доуr быу цалкам вернуты да лета 1901 г . [l , спр. 289, л . 1, 13, 21, 59]. Але былi i iншыя вы
падкi. У 1896 г. купец Х. Я . Дворжац паспрабавау адкрыць крэдыт пад залог сваёй запалкавай 

фабрыкi «Малан ка» у Мазыры у памеры 50 тыс. руб. Няrледзячы на падтрымку губернскага 
аддзялення, Дзяржбанк адхiлiу яrо хадайнiцтва, матывуючы rэта тым, што запалкавай вы

творчасцi не патрэбна падтрымка з яrо боку fl , спр. 314, л . 1-19). 
Безумоуна, сродкi Дзяржбанка вабiлi купцоу не у апошнюю чаргу таму, што яго крэдыт 

быу больш танны , чым у камерцыйных банках . Аддзяленняу, якiя iснавалi на тэрыторыi Бе
ларусi, бьшо яуна недастаткова дЛЯ паспяховаrа развiцця прамысловасцi i гаНдЛю. Але расiй

скiя улады не лiчылi мэтазrодным павялiчваць тут аперацыi Дзяржбанка. Таму хадайнiцтва 

дзевятнаццацi купцоу Гомеля it6 адкрьщцi у ix rорадзе яго аддзялення у 1903 г. бьшо адхiлена 
як дачаснае. Нягледзячы на тое, што Гомель у пачатку ХХ ст . ператварыуся у адзiн з важных 
rандлёвых цэнтрау беларускiх губерняу, мiнiстр фiнансау не палiчыу магчымым адкрываць 
на ват часовае аддзяленне на перыяд працы Каляднага кiрмашу у Г омелi [ 1, ф. 2001 , воп. 1, 
спр. 1910, л. 1, 8-9) . 

Як бачым, купцы бьшi аднымi з асноуных клiентау губернскiх аддзяленняу Дзяржаунага 
банка, уваходзiлi у склад ix улiкова-пазыковых камiтэтау па гаНдЛёва-прамысловых крэдытах. 

Не менш важнымi, чым дачыненнi купецтва Беларусi да аддзяленняу Дзяржбанка , былi ix 
узаемасувязi з камерцыйнымi банкамi. Купцы пакiнулi прыкметны след у ricтopыi створанага 

у 1873 г. Мiнскага камерцыйнага банка. Яго заснавальнiкамi бьшi памешчыкi В . Д . Севасцья

нау, Л. А. Ваньковiч, барон А. Е. Врангель, мiнскiя 1-ай гiльдыi купцы 3. Я . Гурвiч, Х. Г. Лур'е , 
пiнскi патомны ганаровы грамадзянiн А. М. Лур 'е·, пiнскiя купцы 2-ой гiльдыi С. А. Лур ' е , Е . 
А. Элiясберг, камерцыi саветнiкi Н . Паляжаеу, С . П. Елiсееу i рыжскi купец 1-ай гiльдыi 

Л. Ф. Нейшэллер. Сярод заснавальнiкау названа таксама фiрма «Браты Лур'е i К0 у Пiнску»" 
[13 , с. 48-49]. Вiдавочна, што купецкая складаючая сярод заснавальнiкау Мiнскага камер
цыйнага банка была вельмi значнай. 

Купцы з'яулялiся асноунымi акцыянерамi гэтага банка . Трымальнiкi 50 акцый атрьrмлiвалi 
права увайсцi у склад яго праулення. Дырэктарам банка з 1875 да 1892 г. быу мiнскi 2-ой 
гiльдыi купец А. Л. Венгерау. Членамi праулення у канцы 80-х - канцы 90-х гадоу XIX ст. 
сталi мiнскiя купцы А. Б. Браудэ, С. 1. Елiясберг, В . А. Рапапорт, Х . Г. Лур 'е i iншыя. Больш 
за дзесяць гадоу запар дэпутатамi з'я)iлялiся купцы В . Г. Сiрвiнт i Г. Я . Сыркiн . Купцы так

сама пастаянна уваходзiлi у склад рэвiзiйнай кaмicii i улiковага камiтэта банка (1 , ф. 333, воп . 
4, спр. 6308, л. 6-7; спр. 6735 , л. 18; спр. 6860, л. 12; спр. 7470, л. 15]. Некаторыя з ix былi 
у такiх камiтэтах дзяржаунага i камерцыйных банкау адначасова (3, с. 118). Дададзiм, што 
прадста}'нiкi гэтага саслоуя дастаткова часта станавiлiся пазычальнiкамi банка . 

Расiйскiя акцыянерныя банкi , якiя адкрывалi на тэрыторыi Беларусi свае аддзяленнi , так

сама выкарыстоувалi магчымасцi мясцовага кулецтва. У шэрагу выпадкау купцы станавiлiся 

на чале аддзяленняу i аrенцтвау. Думаецца, што гэты iнтарэс быу узаемны . Буйныя банкi ат
рымлiвалi кампетэнтных кiраунiкоу, якiя ведалi патэнцыяльных клiентау. Купецтва у сваю 

• У 70-90-х rr. XlX ст. ён быу nрыniсаны да niнcкix 1-ай гiльдыi куnцоу. 
•• Пад такой назвай з 1863 г . у Пiнску iснавау гандлёвы дом (таварыства на веры) . Яго асно}'ны каniтал складау 

90 тыс. руб. Са}!ладальнiкамi былi niнскiя 1-ай гiльдыi купцы браты М . А. Лур'е i Д. А. Лур'е, а таксама яшчэ сем 

чалавек з гэтай жа сям 'i (1 , ф. 333, воn . 3, спр . 875, л . 67 зв . ; 13, с . 54) . 
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чаргу выкарысто)'вала rэтыя магчымасцi для кiравання грашовымi патокамi у правiнцыi , 
а таксама для атрымання дадатковай крынiцы даходу у выглядзе аплаты праuы. 

Маскоускi мiжнародны гандлёвы банк заснавау аддзяленнi у Вiuебску i у Брэсце . 
Вiuебскае узначальвау 1-ай гiльдыi купец М . С. Пашквер, Брэсцкае - 2-ой гiльдыi купец 
Л . П. Кроль (5, с . 27; 6, с . 20; 7, с. 1771; 8, с. 67; 9, с. 16; 2, ф. 24, воп. 3, спр . 2149, л . 225). 
Магiлёускiм аддзяленнем Пауднёва-рускага прамысловага банка кiравалi патомны ганаровы 
грамадзянiн М. Д. Дынiн , удастоены rэтага звания пасля 20-гадовага знаходжання у купецтве 

1-ай riльдыi, i маriлёускi 1-ай riльдыi купец С. Б. Гурэвiч [ 4, с. 62; 1, ф. 2099, воп . 1, спр. 366, 
л . 6; ф. 3130, воп. 1, спр. 1, л . 55) . Членам праулення Гомельскага аддзялення Арлоускаrа ка
мерцыйнага банка бьmi купцы К.1 . Крамфус i С.Л . Выrодскi [5, с. 32; 1, ф. 2100, воп. J, спр. 
87, л. 77; ф. 3130, воп . 1, спр. 1, л . 92). 

Да 1909 r. аддзяленнi гэтых банкау перайшлi да спецыяльна створанага Злучанаrа банка . 
Гэты новы банк таксама прьщягвау да працы у сваiх аддзяленнях мясuовае куnеuтва. На
прыклад , на чале Вiцебскаrа аддзялення стау купец 1-ай riльдыi Д. А. Фiнкельштэйн , у склад 
праулення )'ваходзiу Б. Д . Трайнiн , вiцебскi 1-ай гiльдыi купец. У 1914 r. аддзяленнем кiравау 
купец Г. М. Бандлер [15 , с . 86) . Маriлёускае i Гомельскае аддзяленнi узначалiлi тыя ж асобы , 
што i да аб'яднання [4, с. 118; 10, с. 801-831 (М); 1, ф. 2099, воп. 1, спр. 366, л. 5; ф. 2100, 
воп. 1, спр. 87, л . 77; ф. 2496, воп. 1, спр . 1064, л. 23; ф. 3130, воп . 1, спр. 1, л. 1) . 

У 1911 г. гродзенскi купец 2-ой гiльдыi М . М . Грынберr быу прызначаны памочнiкам 
кiраунiка Гродзенскаrа аддзялення Беластоцкага камерцыйнаrа банка (2, воп . 2, спр. 9, л. 4; 
ф. 2, воп . 5, спр . 434, л . 76). Напярэдаднi вайны адным з двух дырэктарау Вiцебскага аддзя
лення Руска-Азiяцкага банка быу купец 1-ай гiльдыi Я. Л . Арансон [15, с . 86; 1, ф. 2496, воп. 
1, спр. 1090, л. 10). Маскоускi зямельны банк, створаны яшчэ у пачатку 70-х гr. XIX стагод
дзя , дзейнiчау на тэрыторыi Вiцебскай, Мiнскай i Магiлёускай губерняу. Яrо агенцтва у Ма

гiлёве узначальвау купец I. Л . Шапiра [5, с. 54; 11, с . 268) . Такiм чынам , у групе акцыянерных 
банкау мы знаходзiм купuоу у якасцi заснавальнiкау, акцыянерау i членау праулення Мiн
скага камерцыйнаrа банка, кiраунiкоу, членау прауленняу аддзяленняу i аrенuтвау некаторых 
расiйскiх камерцыйных банкау. 

Сярод банкаускiх устаноу даследуемаrа перыяду пэунае месца займал i гарадскiя rра

мадскiя банкi. Яны стваралiся пры гарадскiх думах цi замяняюqьrх ix установах . Дырэктары 
i па два яго намеснiкi выбiралiся rарадскiм грамадствам . Ад 10 да 20% чыстага прыбытку ад
лiчвалася у запасны капiтал, а той прыбытак, што застауся, выкарыстоУвауся для добра
упарадкавання гарадоу i дабрачынных патрэб . Гарадскiя банкi ажьщцяулялi прыём укладау, 

улiк вэксаляу, выдачу пазык пад залог каштоуных папер, таварау, каштоунасцей , rарадской 

маёмасцi. Яны вьщавалi таксама доугатэрмiновыя пазыкi пад залог нерухомасui на тэрмiн да 
12 гадоу [12, с. 239). 

На тэрыторыi Беларусi бьuю створана шэсць устаноу rэтага тыпу. У 1870 r. быу заснава
ны Гомельскi гарадскi грамадскi банк з асноуным капiталам 20 тыс . руб .; у 1874 г . - Полаuкi 
з капiталам 10 тыс. руб . ; у 1882 г. - Вiцебскi (16 тыс. руб. ) , у 1900 г . - Барысаускi (15 тыс. 
руб . ), у 1904 г. - lгуменскi (30 тыс. руб.) i у 1908 г . - Магiлёускi (50 тыс. руб . ) . У дзейнасцi 
такiх банкау быу шэраг абмежаванняу. Сума ycix абавязацельствау не павiнна бьmа больш 
чым у пяць разоу перавышаць ix уласныя капiталы , памер пазыкi аднаму пазьrчальнiку не мог 
выходзiць за 10% уласнага капiталу. Сярод пералiчаных банкау толькi Гомельскi здолеу 
iстотна павялiчьщь памер свайго асноунага капiталу: у 1906 г. ён склау 115 тыс. руб. [18) . 
Рост асноунага капiталу у iншьrх гарадскiх банках быу не настолькi iстотным. Напрыклад, у 
Полаuкiм банку да 1907 г. ён склау 41 тыс. руб . , у Вiцебскiм - 49 тыс. руб . [l , ф. 2587, воп. 1, 
спр. 500, л . 3, 6] . 

Самай распаусюджанай крэдытнай аперацыяй беларускiх rарадскiх банкау быу улiк 
вэксаляу. Гэта гаворьщь пра тое, што яны крэдытавалi галоУным чынам гандлёвы абарот. Ся

род пазычальнiкау абсалютную большасць складалi прамыслоуцы i rандляры . Вераrодна, куп
цы тут таксама прысутнiчалi, але вылучьщь толькi ix па iснуючьrх дакументах не уяУляецца маг
чымым. Аднак з крынiц можна вызначыць, што у кiруючым звяне двух гарадскiх банкау куп
цам належала далёка не апошняе месца. 3 пачатку 90-х гг. XIX ст . да 1908 r. дырэктарам 
Полаuкага гарадскога грамадскага банка бьгУ купец 2-ой гiльдыi Д. П . Сiманау. Ён з'яуляУся 
адным са старэйшых купцоу Беларусi, знаходзячыся у гэтым саслоуi з 1861 г. Больш за пят
наццаць гадоу адным з двух яго намеснiкау быу 2-ой riльдыi купец М. К. Шпакау (1 , ф. 2587, 
воп . 1, спр. 150, л . 6; спр. 386, л . 10; ф. 2523, воп. 1, спр. 6, л . 2; ф. 2640, воп . 1, спр. 592, л. 3] . 
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На працягу iснавання Вiцебскага гарадскога грамадскага банка пасада аднаго з намеснiкау 
дырэктара амаль заусёды замяшчалася купцамi . 3 1884 па 1892 г. гэта быу Л. А. Элiнзон 

(дарэчы, факт сам па сабе цiкавы , паколькi , як правiла, яурэi не дапускалiся у кiраунiцтва му

нiцыпальных банкау) (1, ф. 2496, воп . 1, спр. 1907, л . 23, 29]. 3 1894 па 1906 г . гэтыя абавязкi 
выконвау купец 2-ой гiльдыi К. А. Лiксо 11 , ф. 2496, воп . 1, спр. 1062, л . 482 а; 19, с . 17; 20 , 
с . 16-17] . У 1912 r. на пасаду быу абраны вiцебскi 2-ой гiльдыi купец Г. А . Буднiкау (1 , 
ф . 2496, воп . 1, спр . 186, л . 72] . Дададзiм , што прадстаунiкi гэтага саслоуя )fваходзiлi ва улiко
ва-nазыковы камiтэт банка. 

Важнае месца у крэдытнай сiстэме належала таварыствам узаемнага крэдыту (ТУК). Ix ас
но}'ны капiтал складауся з уступных узносау удзельнiкау, якiя прымалi адказнасць па сваiх 

абавязацельствах у дзесяцiкратным памеры }'несенага узносу . Пазыкi вьщавалiся толькi чле

нам таварыства, пазычальнiк з'яуЩся адначасова i укладчыкам . Таварыствам дазвалялiся такiя 
аnерацыi , як улiк гандлёвых вэксаляу з двума подпiсамi , прадастауленне пазык пад залог 
каштоуных папер, таварау, перавод i захо)fванне грашовых сродкау, адкрыццё бягучых рахун

кау, прыём укладау i r. д. На тэрыторыi Беларусi у 70-90-х rr. XIX ст. было створана 9 такiх 
таварыствау, да 1914 r. ix налiчвалася 74 [21 , с. 319] . У большасцi ТУК асноунымi клiентамi 
былi гандляры i прамысло}'цы . 

Як правiла, калi куnецкiм капiталам у сродках ТУК належала значная доля , то гэта ад
бiвалася i на складзе ix кiруючых структур . У межах аднаго артыкула не уяуляецца магчымым 

узнавiць персанальны склад тых прауленняу i саветау таварыствау , у якiя уваходзiл i купцы. 

Нават пералiчэнне крынiu заняло б занадта многа месца, таму мы адзначым толькi, што 
у аснову аналiзу было пакладзена супастауленне асабовага складу nрауленняУ i cnicay купцоу 
па рэгiёнах за адпаведныя перыяды у тых выпадках , дзе гэта было магчыма. Назавём наступ
ныя таварыствы: Магiлёускае (год заснавання - 1874), Пiнскае (1880) , Гомельскае (1894) , 
Слонiмскае (1900) , Баб;уйскае (1902), Барысаускае (1906), Брэст-Лiтоускае (1901) , Пружан
скае (1908), Аршанскае (1908), Шклоускае (1908) , Навагрудскае (1909) , Лiдскае (1909) , Рэ
чьщкае (1909) , Лепельскае (1910) , Нясвiжскае (1911) . Асноуны капiтал гэтых таварыствау час
цей знаходзiуся у межах ад 20 да 50 тыс. руб. Толькi некаторым удалося прьщягнуuь больш 
iстотныя рэсурсы. Напрыклад, Пiнскае ТУК, да 1914 г . аб'яднаушы 586 чалавек, давяло свой 
капiтал да 106, 1 тыс. руб., rадавы абарот па ycix аперацыях перавышау 56 млн. руб. Асноуны 
капiтал Магiлёускага ТУК у rэты ж час склау 175,4 тыс. руб., гадавы абарот наблiжауся да 

2 млн. руб. 110, № 800 М , 819 М] . 
lснавау таксама шэраг таварыствау, у самiх назвах якiх прасочвалася спецыялiзацыя па 

саслоуных або прафесiйных прыкметах. Па узоры сталiчнаrа купецтва купцы, якiя пражывалi 
у губернскiх i павятовых гарадах Беларусi , сталi ствараць свае ТУК. У жнiунi 1902 r. быу за
цверджаны статут другога Мiнскаrа ТУК (першае Мiнскае ТУК працавала з 1874 г. у асярод
ку землеуладальнiкау), перайменаванаrа у красавiку 1904 r. у Мiнскае купеuкае таварыства 
узаемнаrа крэдыту. Першапачаткова таварыства налiчвала 178 членау з капiталам некалькi 
больш за 26 тыс. руб. (22, с. 4] . Да 1914 г. яно аб'яднала 912 чалавек, асно}'ны капiтал дасяг
ну}' 106,3 тыс. руб. Гадавы абарот па ycix аперацыях перавышау 887 тыс. руб. [1 , ф. 370, вол . 1, 
спр . 705, л . 8; 10, № 788 М]. Як i мноriя iншыя, гэта ТУК засно}iвалася на падтрымцы Дзяр
жбанка, з 1909 r. - Цэнтральнаrа банка ТУК. Галоунай актыунай аnерацыяй был i вэксаль
ныя крэдыты i пазыкi. 73,8% членау таварыства мелi крэдыт да 2 тыс. руб" 21,3% - ад 2 да 
5 тыс., 4,9% - звыш 5 тыс. руб. Таварыства мела магчымасць праводзiuь фiнансавыя апера
цыi не толькi у Pacii, але i у Заходняй Еуропе i Амерьщы [22, с . 9, 11 ). 

У 1908 г. бьmо заснавана Брэст-Лiтоускае купецкае ТУК. Да 1914 r. яго капiтал складау 
49,9 тыс. руб., яно аб'яднала 307 чалавек (10, No 274 М]. Пасля няудалай спробы стварэння 
у 1907 г. Вiцебскага камерцыйнага ТУК, у лiпенi 1909 r. быу зацверджаны статут Вiцебскаrа 
куnецкага ТУК. У 1913 г . у яго склад уваходзiу 371 удзельнiк, капiтал дасягну}' 40 тыс. руб. (1 , 
ф. 2649, воп. 1, спр. 168, л . 5; спр . 239, л . 2; ф. 2587, воп . 1, спр. 598, л. 134] . 

Зrадаем некаторыя iншыя таварыствы, у кiраунiцтве якiмi купцы займалi вядучыя месцы. 
Гэта заснаваныя у пачатку 1900-х rr. Бабруйскае, Гомельскае i Мiнскае гандлёва-прамыс
ловыя ТУК. Купцы былi таксама сярод заснавальнiкау Мiнскага ТУК рамеснай прамысло
васцi i гандлю, створанага у 1912 г. (1, ф. 363, воп. 1, спр . 67] . Безумо}'на, такая )'вага з боку 
купецтва да фiнансавых магчымасцей таварыствау узаемнаrа крэдыту не была выпадковай . 
Калi не хапала сродкау або не бьmо магчымасцi атрымаць ix у банках, на дапамогу прыходзiлi 
менавiта гэтыя установы. А некаторыя прадпрьrмальнiкi паспяхова спалучалi крэдытаванне 
i у ТЫХ, i у дpyrix. 
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Нарэшце, агульная карцiна бьша б няпоунай, калi не сказаць пра банкiрскiя канторы. Бе

ларусь была адным з нямногiх рэгiёнау Расiйскай iмперыi, дзе такi вiд прадпрымальнiцтва 
быу добра развiты. У руках прыватных банкjра}', якiя ведалi мясцовыя умовы i плацежаздоль
насць клiентау, знаходзiлася крэдытаванне прадста}'нiко}' сярэдняй i дробнай буржуазii. Пра
цэс утварэння банкiрскiх кантор бы}' нескладаным, дастаткова было звярнуцца з заявай у гу

бернскае прауленне па месцы жыхарства, якое затым перадавалася 9 Асаблiвую канцьшярыю 
па крэдытнай частцы мiнiстэрства фiнансау. 

Аднак у публiкаuыях на гэтую тэму рэдка звяртаецца Уваrа на саслоуную прыналежнасць 
уладальнiкау банкiрскiх кантор, у той час як яна вельмi прыкметная. Нельга сцвярджаць, што 

усе падобныя }'становы належалi купцам, але большасцю з ix валодалi прадста}'нiкi менавiта 
гэтага саслоуя . Напрыклад, да 1900 r. у губернях, якiя складаюць сучасную тэрыторыю Бела
русi, па нашых даных, налiчвалася як мiнiмум 49 банкiрскiх кантор i 8 аддзяленняу i агенцт
вау (16, с. 103, 113, 377, 393, 395, 398, 401, 837, 843, 847, 855, 869, 879, 893; 2, спр. 361, с. 55, 
59). Мы супаставiлi гэтыя звесткi з адпаведнымi спiсамi купцоу. У вынiку высветлiлася , што 
уладальнiкамi 44 такiх устаноу, цi 77% ад агульнай колькасцi, з'яулялiся гiльдыйскiя купцы . 

У Вiцебску былi размешчаны банкiрскiя канторы купцоу 1-ай riлQДыi I. В. Вiшняка, М. Л . Гiн

збурrа, Ш. К. Салавей. Слонiмскiя 1-ай гiльдыi купцы В. С. Перлiс i Д. Ш . Гiнзбурr трымалi 

дзве банкiрскiя канторы у Ва}'кавыску i Слонiме. У Гродне бьшi добра вядомыя банкiрскiя 
канторы 1-ай riл ьдыi купца М. 1. Эльяшава i 2-ой гiльдыi купцоу братоу Д . Х. i С. Х . Ландау. 
У Лружанах дзейнiчала банкiрская кантора 1-ай гiльдыi купца М. Г. Бiрэнбаума. 

У гэты ж час у Мiнску было зарэгiстравана 27 банкiрскiх кантор . Не пералiчваючы ix ула
дальнiкау, падкрэслiм, што усе яны належалi або мiнскiм купцам, або купцам, якiя пражы

валi у горадзе, але былi прыпiсаны да iншых гарадоу iмперыi - Санкт-Пецярбурга, Вiльнi , 

Кiева. Такая маrчымасць у купцоу 1-ай гiльдыi была. У Барысаве працавала банкiрская кан

тора \-ай гiльдыi купца Ш . 1. Элькiнда У Кобрыне i Шнеку дзейнiчалi банкiрскiя канторы 
пiнскага l-ай riльдыi купца С. Д. Лур'е. У Мазыры i Шнеку - аналагiчныя установы купца 

I. С. Лур'е. Адна кантора у Маriлёве, дзве - у Гомелi , адна - у Оршы, дзве - у Рагачове 

таксама звязаны з мясцовымi купцамi. 

Як бачым, тут былi прадстаулены купцы як першай, так i другой гiльдый. У асноуным iмi 
выкарыстоувалiся уласныя грашовыя рэсурсы. Адначасова яны добра прыстасавалiся да умоу 

дзеяння мясцовых аддзяленняу ДзяржаУнаrа i прыватных камерцыйных банкау. У абодвух 
тыпах банкаускiх устаноу яны улiчвалi свае вэксалi . Прычым уладальнiкам банкiрскiх кантор 

гэтыя аддзяленнi часам адкрывалi большыя вэксальныя крэдыты у параунаннi з астатнiмi па

зычальнiкамi. Гэта тлумачьщца як ix адносна большымi абаротамi, так i гарантаванай плаuе
жаздольнасцю . Напрыклад, Гродзенскае аддзяленне Дзяржбанка рэГулярна крэдытавала ула
дальнiкау банкiрскiх кантор Эльяшава i братоу Ландау. У 1901 r. ix крэдыты складалi па 
35 тыс. руб. кожнай канторы. Калi улiчьщь, што у гэтым годзе агульная сума крэдытау аддзя
лення складала 296 тыс. руб., то атрымлiваецца, што амаль яе чвэрць - 23,6% была пазычана 
менавiта уладальнiкам банкiрскiх кантор [2, спр . 98, л. 1-9). 

Абароты гэтых устаноу штогод падлiчвалiся падатковымi iнспектарамi па дакументах ула

дальнiкау i са слоу асоб, знаёмых са становiшчам спрау у тым выпадку, калi iнфармацыi не 
хапала. Напрыклад, у 1898 r. агульны абарот банкiрскiх кантор Вiцебска склау 5 млн. 943 тыс. 
руб . Прычым iнспектар адзначау, што для кантор характэрна разнастайнасць грашовых апе
рацый, правiльная i адкрытая пастаноука справы, наяунасць некалькiх служачых, вядзенне 
бухгалтарскiх кнiг [ 17, с. 79-81]. Н екаторыя банкiрскiя канторы адрознiвалiся дастаткова 
значнымi абаротамi. Напрыклад , банкiрская кантора М . А. i Д. А. Лур'е у Пiнску у пачатку 
80-х rr. XIX ст. мела штоrодныя абароты 450 тыс. руб. [1, ф. 333, воп . 4, спр. 5211, л. 73). 
Банкiрская кантора 1. С. Лур'е у гэтым жа rорадзе, пачаушы дзейнасць у 1893 r. з абаротам 50 
тыс. руб" праз пяць год павялiчьша ягода 400 тыс. руб. [1, ф. 333, воп. 3, спр. 1012, л . 106; 
спр. 8662, л. 147; воп. 4, спр. 6849, л. 64). Важкiя паказчыкi вызначалi банкiрскую кантору Л . 
Лур'е у Мiнску, якая займалася пераважна улiкам вэксаляу, у 1913 r. абароты па гэтай апера
цыi складалi тры мiльёны рублёу (прыбытак 24 тыс. руб.) [24, с. 280). Банкiрскiя канторы 

бралi за свае аперацыi такi ж працэнт, як прыватныя банкi - на 1,5-2% вышэй за Дзярж
банк, а больш дробныя канторы - ад 12 да 24% у залежнасцi ад клiентуры i паслуr [3, с. 122) . 

Некаторыя банкiрскiя канторы з цягам часу пачыналi працаваць як гандлёвыя дамы. Яш
чэ у пачатку 90-х rr. XIX ст. такiм чынам паступiлi браты Ландау у Гродне , аб'явiушы аб 

стварэннi поунага таварыства з капiталам 10 тыс. руб. f 14, с.26}. У пачатку ХХ ст. анала-
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riчным шляхам пайшлi банкiрскiя канторы Г. Л. Лiушыц, М . Поляк i Е. Вейсбрэм у Мiнску , 

Л . М. Шмерлiнr у Маriлёве, Ш . К. Салавей у Вiцебску (25, с. 29, 130-131 , 137]. Апошняя з ix 
у 1913 r. перайменавалася з гандлёвага дома у банкiрскi дом «Салавей i сын» [1, ф. 2496, воп . 
1, спр. 782.9, л. 34) . Банкiрскiя канторы займалi сваю нiшу у сiстэме фiнансава-крэдытных 
устаноу папауняючы недахоп у rрашовых рэсурсах. 

Такiм чынам, будучы зацiкауленым i у развiццi крэдытных устаноу Беларусi , купецтва 

iмкнулася бьщь прадстауленым у ix. У rубернскiх аддзяленнях Дзяржаунага банка пры удзеле 
яrо прадстаунiкоу фармiравалiся улiкова-пазыковыя камiтэты па rандлёва-прамысловых крэ

дытах. Адначасова купцы бьrлi асноунымi клiентамi аддзяленняу па вэксальных аперацыях . У 

Мiнскiм камерцыйным банку яны былi сярод заснавальнiкау, акцыянерау, уваходзiлi у склад 
праулення, з'яулялiся яrо укладчыкамi. Расiйскiя камерцыйныя банкi , адкрываючы у бела

рускiх rубернях свае аддзяленнi, атрымлiвалi у асобах купцоу кампетэнтных кiраунiкоу, праз 

якiх адбывалася размеркаванне rрашовых патокау у правiнцыi. У шэрагу выпадкау купцы 
узначальвалi гарадскiя rрамадскiя банкi. 

Але, разумеючы недастатковасць rэтых рэсурсау, купцы прынялi самы актыуны удзел у 

арганiзацыi i функцыянаваннi дpyrix звёнау банкаускай сiстэмы Расiйскай iмперыi . Яны вы
карыстоувалi маrчымасцi узаемнаrа крэдыту, прьrчым у пачатку :ХХ ст . праявiлася тэндэнцыя 

да стварэння асобных кулецкiх, гандлёва-прамысловых таварыствау, лраз якiя купцы атрым

лiвалi дадатковыя сродкi для сваёй прадпрымальнiцкай дзейнасцi. Прыватная банкiрская 
справа фактьrчна была манапалiзавана купцамi, падтрымлiвалася Дзяржауным банкам, з'яу

лялася неабходным дадаткам да iснуючай структуры крэдытавання гандляроу i nрамыслоуцау. 
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ROLE OF MERCHANТS fN FINANCIAL INSТIТUТIONS OF BELARUS 
(ТНЕ 60S OF XIX CENТURY - EARLY ХХ CENТURY) 

Summary 

The role of Belarussiaп merchants in foundation and activities of local financial institL1tioпs in the бОS of XIX сепtuгу -
early ХХ century is analyzed. lt is sl1own that the merchaпts were main clieпts of !оса! braпches of State Вапk and \vere 
memЬers of loans committees. Contacts of !оса! businessmen \Yith commercial and municipal banks are considered. Partipa
t.ioп of Belarussiaп merchants in mutual credit societies, bank Ьoards is discussed. 


