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УВОДЗІНЫ 

 

Актуальнасць тэмы даследавання 

У суквецце талентаў беларускага грамадства, апантаных самаадданым 

служэннем Айчыне, якія ўнеслі свой неацэнны ўклад у сацыяльна-эканамічныя, 

дзяржаўна-палітычныя, рэлігійна-царкоўныя, этнічныя і культурныя працэсы 

Беларусі, упісаны шматлікія імѐны. Прыкладам такога патрыѐта можна лічыць 

Эдварда Адамавіча Вайніловіча (1847–1928), гаспадарчага і палітычнага дзеяча 

Расійскай імперыі і Беларусі, фундатара касцѐла Св. Сымона і Св. Алены. 

З дзейнасцю Эдварда Вайніловіча мы знаѐміліся на занятках па гісторыі, 

уроках «Наш край», пры падрыхтоўцы праектаў «Знакамітыя асобы». Але ўсѐ 

пачалося з фотаздымка, які паказала на ўроку наш настаўнік гісторыі. На ім 

было напісана: «Клецкое ссудо-сберегательное товарищество» (Дадатак 1, 

фотаздымак 1). З гэтага моманту, а дакладней, са студзеня 2017 г., мы 

мэтанакіравана пачалі высвятляць гісторыю ўзнікнення, функцыі і ролю 

Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства, якое ўзнікла менавіта на нашай 

малой радзіме. 

Пра Эдварда Вайніловіча, грамадскага і палітычнага дзеяча, асветніка, 

мецэната, буйнага землеўладальніка і неардынарнага чалавека напісана шмат 

кніг і артыкулаў. Цікавасць да яго асобы і дзейнасці праяўляюць не толькі 

гісторыкі, журналісты, але і простыя грамадзяне. Навуковыя даследаванні пра 

гэтага чалавека беларускай гісторыі другой паловы XІX – пачатку XX ст. ужо 

набываюць шырокія абсягі [8]. 

З 2006 г. рэжысѐрам Уладзімірам Аляксандравічам Арловым ствараюцца 

дакументальныя фільмы, якія расказваюць аб Чырвоным касцѐле і сям’і 

Вайніловічаў: «Каля чырвонага касцѐла» (2006), «Стагоддзе з бясконцым 

працягам» (2009), «Малiтва за Беларусь» (2010). У 2009 г. на беларускім 

тэлеканале ОНТ у рамках дакументальна-пазнавальнага цыкла «Адваротны 

адлік» была паказана перадача «Гісторыя замахаў на Чырвоны касцѐл» (рэжысѐр 

Уладзімір Арлоў). У 2011 г. на беларускім тэлеканале ЛАД у пазнавальных 

перадачах «Новыя падарожжы дылетанта» (вядучы – Юрый Уладзіміравіч 

Жыгамонт), у якіх распавядаецца пра гісторыю населеных пунктаў Беларусі і 

насельнікаў, была паказана серыя пра вѐску Савічы і род Эдварда Вайніловіча. 

У рамках цыкла пазнавальных перадач «Лабірынты» тэлеканала ЛАД (вядучы – 

Аляксандр Матафонаў) дэманстраваўся дакументальны фільм «Лабірынты: 

Эдвард Вайніловіч». У фільме прымалі ўдзел беларускія гісторыкі Мікола 

Нікалаеў і Уладзімір Дзянісаў [53, с. 209–211]. 

Мы ведаем, што на працягу 2015–2018 гг. Інстытут гісторыі 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Міжнародны дзяржаўны экалагічны 
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інстытут імя А. Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Беларускі 

дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка, Рыма-каталіцкі Касцѐл у 

Беларусі праводзяць Міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі 

«Беларусь і Эдвард Вайніловіч» (вучні нашай установы адукацыі прымалі ўдзел 

у дзвюх такіх навукова-практычных канферэнцыях у Капылі і Нясвіжы). Па 

выніках канферэнцый, якія праходзілі ў Капылі, Слуцку, Нясвіжы, выйшлі 

зборнікі даследаванняў беларускіх і польскіх навукоўцаў, спецыялістаў па 

гісторыі Беларусі другой паловы XIX – першай паловы XX ст. [3–5]. Намі 

прааналізаваны ўсе тры зборнікі серыі «Беларусь і Эдвард Вайніловіч». 

Чарговая навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная Эдварду 

Вайніловічу, адбылася сѐлета 21 верасня і ў нас, у Клецку. Яе арганізатарамі 

з'яўляліся Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А. Д. Сахарава БДУ, Рыма-

каталіцкі Касцѐл у Беларусі, Клецкі раѐнны выканаўчы камітэт [31].  

Першая навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Капыльшчына і 

Эдвард Вайніловіч» прайшла 14 лістапада 2015 г. у Капылі. Арганізатарамі 

канферэнцыі выступілі Інстытут гісторыі НАН Беларусі, БДПУ, Капыльскі 

раѐнны выканаўчы камітэт,  Капыльскі раѐнны савет дэпутатаў, Мінска-

Магілѐўская арцыдыяцэзія рымска-каталіцкага касцѐла ў Беларусі.  

З прывітальным словам да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуліся 

А. І. Жданеня, старшыня Капыльскага раѐннага выканаўчага камітэта; І. М. Кісляк 

– старшыня Капыльскага раѐннага Савета дэпутатаў; А. А. Каваленя – акадэмік-

сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтвазнаўства НАН Беларусі, 

член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычна навук, прафесар; 

В. В. Даніловіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт; Юрый Касабуцкі – біскуп Мінска-Магілѐўскай 

арцыдыяцэзіі. У канферэнцыі прыняла ўдзел С. А. Талмачова, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, якая ў 

сваім выступленні ахарактарызавала дзейнасць Э. Вайніловіча ў якасці гласнага 

гарадской думы ад Слуцкага павета Мінскай губерні. Аспірант кафедры гісторыі 

Беларусі і славянскіх народаў П. П. Бухавец асвятліў дзейнасць Э. Вайніловіча як 

старшыні Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі [32]. 

У Нясвіжы навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Нясвіжскі край 

і Эдвард Вайніловіч» адбылася 26 жніўня 2016 г. У рабоце канферэнцыі 

прынялі ўдзел старшыня Нясвіжскага раѐннага выканаўчага камітэта І. І. 

Крупко; акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, 

доктар гістарычных навук, прафесар А. А. Каваленя; арцыбіскуп-мітрапаліт 

Мінска-Магілѐўскай Архідыяцэзіі Тадэвуш Кандрусевіч; дырэктар Інстытута 
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гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт В. В. Даніловіч; ксѐндз-магістр, пробашч касцѐла Св. Сымона і Св. 

Алены ў г. Мінску, дактарант кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў 

Уладзіслаў Завальнюк. Гістарычны факультэт БДПУ на канферэнцыі 

прадставілі супрацоўнікі кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, якія 

выступілі з навуковымі дакладамі: доктар гістарычных навук, прафесар 

А. П. Жытко («Мадэрнізацыя памешчыцкай гаспадаркі ў Беларусі (другая 

палова ХІХ – пачатак ХХ ст.»); кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

С. А. Талмачова («Праблема сервітутаў на тэрыторыі Беларусі ў другой палове 

ХІХ – пачатку ХХ ст.»); выкладчык К. Ю. Тарановіч [6].  

У прывітальным слове да ўдзельнікаў навукова-практычнай канферэнцыі 

«Беларусь, Нясвіжскі край і Эдвард Вайніловіч» арцыбіскуп Тадэвуш 

Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілѐўскі, адзначыў: «Не так даўно 

(10 красавіка 2016 г. – П. М.) у мінскай святыні Св. Сымона і Св. Алены 

адбылася знакавая для Каталіцкага Касцѐла і Беларусі падзея – распачацце 

беатыфікацыйнага працэсу Слугі Божага Эдварда Вайніловіча, фундатара гэтай 

святыні, якая з’яўляецца візітнай карткай сталіцы Беларусі. Ён увайшоў у нашу 

супольную гісторыю не толькі як будаўнік Чырвонага касцѐла ў Мінску, але 

таксама як дзяржаўны дзеяч, добры гаспадар і чалавек, які імкнуўся да развіцця 

міжхрысціянскага і міжрэлігійнага дыялогу. Ужо стагоддзе таму ѐн адчуваў 

патрэбу пошуку еднасці як паміж хрысціянамі, так і паміж вернікамі розных 

рэлігій <...>. Для ажыццяўлення гэтай сваѐй думкі Эдвард Вайніловіч 

спансараваў будову не толькі каталіцкіх святынь, але таксама праваслаўных, 

габрэйскіх і мусульманскіх <...>. Які праніклівы погляд на рэальнасць нашай 

краіны, у якой стагоддзямі мірна жывуць людзі розных веравызнанняў і 

нацыянальнасцяў» [21]. 

Асэнсаванне спадчыны і ўплыву Эдварда Вайніловіча на гісторыю 

Беларусі і Слуцкага краю, а таксама гісторыю Беларусі ХІХ – першай трэці 

ХХ ст. стала мэтай Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Беларусь, 

Случчына і Эдвард Вайніловіч», якая адбылася 22–23 верасня 2017 г. у Слуцку. 

На 2017 г. прыпадаў 170-гадовы юбілей нашага выдатнага дзеяча беларускай 

гісторыі. Да ўдзельнікаў канферэнцыі, якая стала ўжо традыцыйнай, з 

прывітальнымі словамі звярнуліся старшыня Слуцкага раѐннага выканаўчага 

камітэта А. В. Янчэўскі; акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і 

мастацтваў, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, 

прафесар А. А. Каваленя; дырэктар Інстытута гісторыі, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт В. В. Даніловіч [7]. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі А. А. Каваленя ў прывітальным слове да ўдзельнікаў 

канферэнцыі ў г. Слуцку адзначыў: «У апошнія гады стала добрай традыцыяй 
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правядзенне навуковых канферэнцый, прысвечаных розным аспектам гісторыі 

рэгіѐнаў нашай краіны. <...> Для нас важна забяспечыць гістарычную 

пераемнасць і аб'ектыўнае асвятленне мінулага беларускага народа, 

папулярызаваць багатую і ўнікальную гісторыка-культурную спадчыну нашай 

краіны. Менавіта гэтыя задачы ставіць перад беларускімі вучонымі-

гуманітарыямі Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка. 

<...> Мы не павінны забываць, што ў аснове гісторыі ляжыць жыццѐ людзей. 

<...> Сярод іх і неардынарная асоба Эдварда Вайніловіча. <...> Упершыню 

апынуўшыся ў старажытным Слуцку ва ўзросце 14 гадоў, Эдвард Вайніловіч да 

канца жыцця захаваў вялікую любоў да гэтага горада. Ён напісаў шматлікія 

гістарычныя экскурсы пра Алелькавічаў, Радзівілаў, «персіярню», 

пратэстанцкія цэрквы і іншыя славутасці горада на Случы. Пра любоў Эдварда 

Вайніловіча да Случчыны сведчыць таксама і тое, што ѐн, атрымаўшы 

грунтоўную адукацыю ў Расіі, Германіі і Бельгіі, прыехаў працаваць у свой 

родны Слуцкі павет. З'яўляючыся старшынѐй Мінскага таварыства сельскай 

гаспадаркі, Эдвард Вайніловіч ператварыў Слуцк у адзін з самых адметных 

сельскагаспадарчых рэгіѐнаў Усходняй Еўропы. У эксперыментальныя 

гаспадаркі Слуцкага краю прыязджалі пераймаць вопыт аграномы і 

землеўладальнікі з Прыбалтыкі, Польшчы, Украіны і Расіі. <...> Ён спалучаў у 

сабе глыбокі патрыятызм, шчырую хрысціянскую веру і руплівую працу на 

карысць роднага краю. Такі прыклад актуальны і сѐння» [20]. 

За круглым сталом у рэдакцыі газеты «Звязда» загадчык аддзела гісторыі 

Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 

навук Андрэй Унучак адзначыў: «Шмат яшчэ навукоўцам належыць зрабіць у 

галіне вывучэння біяграфіі Эдварда Вайніловіча. Ёсць успаміны, выдадзеныя 

па-беларуску, якія вы згадалі, два зборнікі матэрыялаў, што выйшлі за апошнія 

гады, раней публікаваліся матэрыялы, артыкулы, прысвечаныя яго творчасці і 

асобе. Але сѐння, калі казаць пра біяграфістыку ў беларускай гістарыяграфіі, то 

такіх работ, прысвечаных асобным постацям, не так і шмат. І Вайніловіч, 

безумоўна, заслугоўвае грунтоўнага даследавання. Мы можам казаць, што для 

нас, навукоўцаў, гэта ў пэўным сэнсе выклік. Бо на супрацоўнікаў Інстытута 

гісторыі ў гэтым выпадку звяртаюць увагу найперш. Таму менавіта мы ўжо тры 

гады запар ладзім канферэнцыі, прысвечаныя Эдварду Вайніловічу. Гэта 

паказвае зацікаўленасць навукоўцаў тэмай, яе запатрабаванасць грамадствам, а 

таксама тое, што матэрыялы для даследаванняў ѐсць. Мы маем прастору для 

дзейнасці, але ѐсць ужо і напрацоўкі, на аснове якіх можна ствараць 

манаграфію, пісаць біяграфію, нават энцыклапедыю Вайніловіча» [12]. 
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Асноўная ідэя даследавання 

1. Як адзначалася, з дзейнасцю Эдварда Адамавіча Вайніловіча знаѐміліся 

на ўроках гісторыі, рыхтавалі вучэбныя праекты. Вучні нашай школы 

прысутнічалі ў якасці гасцей і слухачоў на навукова-практычных канферэнцыях 

«Беларусь і Эдвард Вайніловіч» 14 лістапада 2015 г. у Капылі і 26 жніўня 2016 г. 

у Нясвіжы. Прысутнічалі 10 красавіка 2016 г. у касцѐле Св. Сымона і Св. Алены 

на беатыфікацыйным працэсе Эдварда Вайніловіча – афіцыйнае прызнанне яго 

благаслаўлѐным. 

2. На працягу 2017 2018 гг. мы наведалі мясціны, звязаныя з імем і лѐсам 

Э. Вайніловіча: Капыль (пабывалі і на вул. Вайніловіча, назва якой была 

зацверджана рашэннем Капыльскага раѐннага Савета дэпутатаў 2 лістапада 

2010 г.), Савічы, Макраны, Кунцаўшчыну, Дубнікі (могілкі), Пузава (сучасная 

назва – Вясѐлае), Лапухі (в. Дунаева), Нясвіж (касцѐл Божага Цела), касцѐл Св. 

Сымона і Св. Алены ў Мінску. 

3. Некалькі разоў мы наведалі бібліятэку імя Адама Міцкевіча, якая 

з'яўляецца часткай культурна-асветніцкага цэнтра касцѐла Св. Сымона і Св. 

Алены, у якой азнаѐміліся з выставай, прысвечанай Эдварду Вайніловічу, 

пагутарылі з бібліятэкарам, узялі літаратуру для азнаямлення з гэтым выдатным 

грамадскім дзеячам перыяду другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. Адбылася 

цікавая размова з ксяндзом-магістрам, пробашчам касцѐла Уладзіславам 

Завальнюком. 

4. Нас зацікавіў здымак «Клецкое ссудо-сберегательное товарищество» 

(дадатак 1, фотаздымак 1), таму мы сталі цікавіцца яго першакрыніцай, бо 

дадзены фотаздымак можна ўбачыць на розных старонках у інтэрнэце (мы 

налічылі такіх 10). У сувязі з тым, што на працягу пяці гадоў вучні нашай школы і 

мы актыўна займаемся і даследуем філатэлію Рэспублікі Беларусь і ведаем 

асабіста Старшыню прэзідыума Беларускага Саюза філатэлістаў Піліповіча 

Сяргея Уладзіміравіча і намесніка старшыні прэзідыума, члена-карэспандэнта 

Нацыянальнай акадэміі філатэліі РФ Коласава Льва Леанідавіча, то звярнуліся да 

іх за парадай, дзе магчыма ўбачыць арыгінал фотаздымка «Клецкое ссудо-

сберегательное товарищество». Вядучыя беларускія філатэлісты адразу нам 

параілі наведаць выставу філакартыста Уладзіміра Ліхадзедава, якая павінна была 

распачаць сваю работу ў красавіку бягучага года. 

5. Мы наведалі выставу гісторыка, філакартыста, фатографа, 

калекцыянера і мецэната, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзіміра 

Ліхадзедава «Малая радзiма. Мясцiны, любыя сэрцу», якая была разгорнута ў 

Прэзідэнцкай бібліятэцы з 20 красавіка па 10 чэрвеня бягучага года. На выставе, 

з дапамогай фотаздымкаў і паштовых картак, былі прадстаўлены ўсе вобласці 

Беларусі. Асаблівую цікавасць выклікаў здымак «Клецкое ссудо-
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сберегательное товарищество», які ўвайшоў у матэрыялы нашага 

даследавання. Шматлікія выданні Уладзіміра Ліхадзедава аб’яднаны ў 

агульную серыю «У пошуках страчанага». За сваю грамадскую, збіральніцкую і 

публіцыстычную дзейнасць Уладзімір Аляксеевіч Ліхадзедаў адзначаны 

многімі ўзнагародамі, у тым ліку і Прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За 

духоўнае адраджэнне». 

6. З пытаннем, дзе менавіта ў Клецку размяшчалася пазыкова-ашчаднае 

таварыства, заснаванае Эдвардам Вайніловічам, мы звярнуліся ў аддзяленне 

Беларусбанка і Аграпромбанка, але іх прадстаўнікі не валодалі дадзенай 

інфармацыяй.  

Пры наведванні ДУ «Музей гісторыі Клеччыны» адбылася гутарка са 

старшым навуковым супрацоўнікам музея Яфрэмавай Вольгай Мікалаеўнай, і 

мы даведаліся аб дакладным месцы знаходжання Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства. Яна паказала нам яшчэ адзін фотаздымак і спасылку на яго, які 

даказваў, што пазыкова-ашчаднае таварыства, сапраўды знаходзілася на 

сучаснай вул. Панкратаўская, 8 побач з Уваскрасенскай царквой (Янкі Купалы, 1) 

[23]. Зараз на гэтым месцы знаходзяцца «Клецкі раѐнны савет ветэранаў», 

«Упраўленне капітальнага будаўніцтва», «Клецкае ГВВОД», «Клецкае раѐннае 

аб'яднанне арганізацый прафзаюзаў» (Дадатак 1, фотаздымакі 2, 3). 

7. Пра пазыкова-ашчаднае таварыства, або «Клецкі банк», Эдвард 

Вайніловіч піша ва «Успамінах», але звесткі фрагментарныя [13, с. 69–70]. 

Рэканструяваць фінансава-крэдытную сферу Беларусі ўвогуле і Клецкае 

пазыкова-ашчаднае таварыства ў прыватнасці немагчыма без архіўных 

дакументаў. Было вырашана папрацаваць з матэрыяламі Нацыянальнага архіва 

Рэспублікі Беларусь (далей – НАРБ) і Нацыянальнага гістарычнага архіва 

Беларусі (далей – НГАБ) ў Мінску. Справы па Клецкім пазыкова-ашчадным 

таварыстве, створаным Эдвардам Вайніловічам захаваліся ў НГАБ. Гэта папка 

«Дело по прошению помещика Эдуарда Адамовича Войниловича об устройстве 

Клецкого ссудо-сберегательного товарищества Слуцкого уезда и утверждение 

проекта устава. Устав Клецкого ссудо-сберегательного товарищества» [42]. 

У гэтым жа архіве знаходзяцця некаторыя справы аб развіцці банкаўскай, 

страхавой і фінансава-крэдытнай сферы Паўночна-Заходняга краю Расійскай 

імперыі другой паловы XIX – першай трэці XX ст. Са спраў па Клецкім 

пазыкова-ашчадным таварыстве зроблены копіі архіўных дакументаў з 

завярэннем іх друкаваных копій. 

Такім чынам, у дадзеным даследаванні мы прасачылі дзейнасць на 

тэрыторыі нашай малой радзімы пазыкова-ашчаднага таварыства, заснаванага 

Эдвардам Вайніловічам. 
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Гіпотэза даследавання: стварэнне Эдвардам Вайніловічам Клецкага 

пазыкова-ашчаднага таварыства пашырала магчымасці розных катэгорый 

насельніцтва для рэалізацыі прыватнай ініцыятывы і павелічэння іх даходаў, 

спрыяла развіццю гандлю, прамысловасці і сельскай гаспадаркі.  

Аб’ект даследавання: Клецкае пазыкова-ашчаднае таварыства (другая 

палова XIX – першая трэць XX ст.). 

Прадмет даследавання: механізмы станаўлення пазыкова-ашчаднага 

таварыства ў Клецку, створанага Эдвардам Вайніловічам. 

Мэта даследчай работы: высветліць дзейнасць установы дробнага 

крэдыту – Клецкае пазыкова-ашчаднае таварыства Эдварда Вайніловіча. 

Задачы работы: 

 прасачыць удзел Эдварда Вайніловіча ў службовым і грамадскім жыцці;  

  вызначыць крэдытна-фінансавую і страхавую сферу ўстаноў, якія 

ўваходзілі ў Мінскае таварыства сельскай гаспадаркі; 

 раскрыць гісторыю ўзнікнення, функцыі, ролю пазыкова-ашчаднага 

таварыства ў Клецку; 

 стварыць ілюстрацыйна-апісальны альбом «Эдвард Вайніловіч: 

служэнне Богу, людзям і роднай зямлі»; 

 размясціць вынікі даследчай работы ў сродках масавай інфармацыі.  

Крыніцы па даследаванні 

Шмат звестак пра асобу і дзейнасць Эдварда Адамавіча Вайніловіча 

можна знайсці ў інтэрнэт-прасторы. 

На сайце касцѐла Св. Сымона і Св. Алены на ўкладцы «Гісторыя – 

Спадчына роду Вайніловічаў» ѐсць грунтоўная інфармацыя пра месца 

нараджэння, бацькоў і сясцѐр, сям'ю, вучобу і дзейнасць Э. Вайніловіча. 

Размешчаны тут і здымак «Клецкое ссудо-сберегательное товарищество», але 

аб самім таварыстве напісана 4 сказы [65]. 

У дыялогу «Ці з’явіцца ў сталіцы плошча імя Эдварда Вайніловіча?», які 

правяла Марына Весялуха з дырэктарам Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдатам гістарычных навук, дацэнтам Вячаславам Даніловічам; прафесарам, 

доктарам філалагічных навук Адамам Мальдзісам і загадчыкам Аддзела 

гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдатам 

гістарычных навук Андрэем Унучакам, размова ішла пра вынікі навукова-

практычных канферэнцый «Беларусь і Эдвард Вайніловіч», якія прайшлі ў 

Капылі і Нясвіжы, пра падрыхтоўку да аналагічнай канферэнцыі ў Слуцку, пра 

еднасць свецкай навукі з рэлігіяй, аб тым, што «варта назваць адну са сталічных 

вуліц ці плошчаў або сквер (гэта ўжо будзе рашэнне Мінскага гарадскога 

выканаўчага камітэта) у гонар Эдварда Вайніловіча» [12]. 
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А. Квяткоўскі ў артыкуле «Сталенне праз любоў да краіны», які 

змешчаны ў штотыднѐвай грамадска-асветнiцкай газеце «Культура і мастацтва», 

расказвае пра свае вандроўкі са студэнтамі архітэктурнага факультэта БНТУ па 

былых сядзібах выбітных дзеячаў нашай краіны, пра супрацоўніцтва і сумесныя 

вандроўкі з парафіянамі Чырвонага касцѐла і яго пробашчам, ксяндзом-

магістрам Уладзіславам Завальнюком па мясцінах Эдварда Вайніловіча. 

А. Квяткоўскі канстатуе: «Эдвард Вайніловіч – важны для нас прыклад 

верацярпімасці. І фундаваў ѐн не толькі касцѐлы, але і цэрквы, і нават сінагогу ў 

Клецку. <...> 21 верасня 2018 г. у Клецку адбудзецца чарговая навукова-

практычная канферэнцыя, прысвечаная Эдварду Вайніловічу. З гэтай нагоды 

студэнты-архітэктары БНТУ разам са мною здзейснілі пілігрымку ў вѐску 

Кунцаўшчына, дзе яшчэ захаваліся рэшткі сядзібы і гістарычных пабудоў 

сваяка Эдварда – Ксаверыя Вайніловіча. Спадзяюся, гэтая вандроўка дасць 

штуршок юным творцам на працяг мастацкага праекта пад умоўнай назвай 

«Беларусь праз род Вайніловічаў» [22]. 

Цікавы дыялог правяла Таццяна Лазоўская з настаўнікам біялогіі з 

Цімкавіцкай сярэдняй школы Капыльскага р-на, краязнаўцам Ірынай 

Яўгенаўнай Шкуцька, якая даведалася пра жыццѐ знакамітага земляка не толькі 

з гістарычных крыніц, а і ад сваѐй бабулі Вольгі Пятроўны Місевіч, якая 

нарадзілася ў 1895 г. у вѐсцы Савічы, дзе быў радавы маѐнтак Эдварда 

Вайніловіча. Ірына Яўгенаўна ўспамінае, як яе бабуля з цеплынѐй расказвала 

пра Эдварда Вайніловіча: «Мясцовыя сяляне любілі і паважалі пана, які рабіў 

для іх толькі дабро. Ніхто з сялян не рабаваў яго маѐмасць, як сцвярджае 

хтосьці сѐння. Па ўспамінах бабулі, рабавала яго розная навалач: бежанцы, 

салдаты, марадзѐры, паколькі маѐнтак практычна знаходзіўся на лініі фронту. 

Забіралі коней, кароў, каштоўнасці. А фамільныя партрэты, што віселі ў палацы 

ў Савічах, пасеклі» [24]. 

Пра пасяджэнне спецыяльнай камісіі па справе беатыфікацыі 

заснавальніка касцѐла Св. Сымона і Св. Алены Эдварда Вайніловіча піша на 

старонцы «СБ. Беларусь сегодня» Людміла Малей. У Чырвоным касцѐле 

сабраліся святары, прадстаўнікі Кангрэгацыі Ватыкана па справах прылічэння 

да ліку святых – духоўныя асобы, якія нядаўна ўзначальвалі падрыхтоўку 

кананізацыі Папы Яна Паўла II, а таксама гісторыкі з Беларусі, Польшчы. 

Пасяджэнне ўзначальваў Мітрапаліт Мінска-Магілѐўскі, архіепіскап Тадэвуш 

Кандрусевіч. На пасяджэнні дэманстраваўся фільм Уладзіміра Арлова пра 

фундатара касцѐла «Стагоддзе з бясконцым працягам». Аўтар артыкула 

адзначае, што Міхаіл Касцюк, доктар гістарычных навук, акадэмік, падкрэсліў 

трагічнасць лѐсу Эдварда Вайніловіча, «які апошнія гады жыцця правѐў 

удалечыні ад роднай зямлі і марыў вярнуцца на Радзіму». Акадэмік параўнаў 
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яго жыццѐ з жыццѐм кананізаванага ўжо святара XIX ст. Зыгмунта Шчэнснага 

Фялінскага, чый лѐс цесна звязаны з Клеччынай, і прапанаваў выдаць серыю 

кніг «Эдвард Вайніловіч і яго эпоха». «Дарэчы, у Клецку Вайніловіч стварыў 

банк дапамогі сялянам, на яго грошы будаваліся інтэрнаты для дзяцей-сірот у 

Клецку і Капылі, ѐн дапамагаў узводзіць у Клецку як праваслаўную царкву, так 

і сінагогу. Гораду, пэўна, варта аддаць даніну павагі гэтаму чалавеку» [26]. 

У другім артыкуле «Святло душы, якое не згасае» Людміла Малей 

распавядае пра шэраг канструктыўных прапаноў па ўшанаванні памяці Эдварда 

Вайніловіча. Святары, гісторыкі, прадстаўнікі СМІ, энтузіясты вырашылі 

стварыць сайт пад назвай «Эдвард Вайніловіч і яго час», дзе будуць 

«матэрыялы пра ранейшы Мінскі край, пра самога гаспадарніка, падзвіжніка і 

мецэната ды яго сучаснікаў-стваральнікаў». Аўтар адзначае, што ѐсць 

прапанова і аб стварэнні «Фонду імя Эдварда Вайніловіча, магчымасці 

прысуджэння прэміі яго імя, узнагарод у выглядзе грамат і дыпломаў для тых, 

хто найбольш спрыяе ўшанаванню яго памяці» [27]. 

На сайце касцѐла Св. Сымона і Св. Алены знаходзіцца матэрыял 

«7 незвычайных фактаў пра Эдварда Вайніловіча, у гонар якога хочуць 

перайменаваць сквер у Мінску», у якім аўтар піша: «Сталыпін называў яго 

«беларускім Бісмаркам». І далей аўтар пералічвае 7 адметных рыс Эдварда 

Вайніловіча: выступаў за экуменізм; карэнны шляхціч; ведаў беларускую мову і 

лічыў сябе беларусам; працаваў чорнарабочым на заводзе паравозаў ў Гановеры; 

сустракаўся з Папам Рымскім Піем ІХ; узначальваў Мінскае таварыства 

сельскай гаспадаркі. Дадзены пункт аўтар удакладняе наступнай інфармацыяй: 

«Таварыства прынесла на беларускія землі новы эканамічны ўклад ў галіне 

сельскай гаспадаркі. Быў адкрыты крэдытны банк у Клецку, распрацавана 

гандлѐвая сістэма амаль манапольных паставак зерня для царскай арміі, 

распрацавана трывалая сістэма страхавання і інш.». І яшчэ адна адметнасць, як 

лічыць аўтар артыкула, – астанкі Э. Вайніловіча перазахаваны ў Мінску [54]. 

У артыкуле «Як сѐння працягваюцца традыцыі Эдварда Вайніловіча?» 

Ніна Шчарбачэвіч піша, што ў рэдакцыі газеты «Звязда» адбыўся круглы стол, 

прысвечаны Эдварду Вайніловічу [63]. У яго рабоце прынялі ўдзел дырэктар 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі Вячаслаў Даніловіч, загадчык Аддзела 

гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі Валянціна Яноўская, ксѐндз-магістр, пробашч касцѐла Св. Сымона і 

Св. Алены Уладзіслаў Завальнюк, загадчык аддзела гісторыі беларускай 

дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН Беларусі Андрэй Унучак, дэкан 

факультэта перападрыхтоўкі спецыялістаў адукацыі Беларускага дзяржаўнага 

педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка Уладзімір Пуцік. Вячаслаў 

Даніловіч адзначыў, што, працуючы на кансалідацыю грамадства, Вайніловіч 
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«быў супраць пашырэння варожасці. Гэта нагадвае нам, што і сѐння трэба 

падтрымліваць сваю беларускую адметнасць, але ж пазбягаць канфрантацыі»". 

Пра будаўніцтва касцѐла прыгадала Валянціна Яноўская: «Для таго каб узвесці 

новы касцѐл, акрамя грошай, блаславення каталіцкага духавенства, выканання 

ўмоў будаўнічага статута, патрэбна была яшчэ і папярэдняя згода 

праваслаўнага епіскапа той епархіі, дзе меркавалася пабудаваць каталіцкі храм. 

Зразумела, што такой згоды амаль ніхто не даваў. <...> У красавіку 1905 г. быў 

падпісаны ўказ аб асновах верацярпімасці. А ў маі таго ж года Вайніловіч ужо 

атрымаў дазвол на будаўніцтва новага касцѐла, і, верагодна, ѐн быў адным з 

першых. Пры гэтым Вайніловіч паставіў умову, што сам будзе выбіраць 

архітэктурны стыль, майстра і сам фінансаваць будаўніцтва». Размова за 

круглым сталом з навукоўцамі ішла і пра тое, што Э. Вайніловіч паважаў усе 

канфесіі і «з’яўляўся поліканфесійным чалавекам, бо ў іх родзе былі 

праваслаўныя, каталікі, уніяты. Ён адзначаў, што ў сям'і ніколі не здаралася 

ніякага непаразумення ў поглядах, у тым ліку з прычыны веравызнання» [63]. 

На электронном ресурсе «Клецку – 890 гадоў: што варта ведаць пра гэты 

горад!» у раздзеле 6 «Клецк – горад з багатымі традыцыямі банкаўскага 

жыцця» Андрэй Блінец прапісвае даты ўзнікнення і спынення дзейнасці 

Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства, прыводзіць цытату пра «Клецкі 

банк» з «Успамінаў» Э. Вайніловіча. Аўтар артыкула робіць яшчэ адну 

спасылку: «Гэтую ўстанову як «адну са старэйшых і мацнейшых пазыковых 

кас» згадваў аўтар першай «Геаграфіі Беларусі» Аркадзь Смоліч» [9]. 

Фотаздымкі былых сядзіб Вайніловічаў у Савічах і Сляпянцы мы знайшлі 

на сайце касцѐла Св. Сымона і Св. Алены, інтэрнэт-часопіса аб Мінску 

CityDog.by. [59; 65]. На сайце CityDog.by ѐсць спасылка на калекцыю польскага 

сайта віртуальнага музея Museum Tomatorum, дзе ў раздзеле «Сядзібы 

землеўладальнікаў – двары і гаспадарчыя збудаванні» змешчаны 

5 фотаздымкаў сядзібы Вайніловічаў у Савічах і 1 – у Сляпянцы [55]. 

Выданні У. Завальнюка «Так хацеў Бог!: паэма-казань», «Эдвард 

Вайніловіч. Яго ўспаміны, дакументы, сувязь з сучаснасцю» услаўляюць 

духоўны і грамадскі подзвіг Э. Вайніловіча, прыводзяцца ўспаміны сяброў аб 

ім як чалавеку і грамадскім дзеячы, а таксама фрагменты ўспамінаў самога 

Вайніловіча. Выданні змяшчаюць копіі перапісак з пэўнымі асобамі аб перавозе 

праху Э. Вайніловіча з Быдгашчы (Рэспубліка Польшча) ў Беларусь і 

перазахаванні каля Чырвонага касцѐла, зварот пробашча касцѐла Св. Сымона і 

Св. Алены да старшыні Нацыянальнай тэлерадыѐкампаніі ўключыць у 

праграму Беларускага тэлебачання дакументальны фільм «Каля Чырвонага 

касцѐла», просьбы і згоды на распачацце працэсу беатыфікацыі Эдварда 

Вайніловіча [17; 19]. 
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У артыкулах «Лѐс Эдварда Вайніловіча як эталон свецкага аскетызму» і 

«Э. Вайніловіч: да пытання аб свецкім аскетызме» У. Завальнюк аналізуе 

грамадскую дзейнасць, палітычныя погляды, сямейныя адносіны і каштоўнасці 

Э. Вайніловіча праз прызму хрысціянскай аскетыкі [16; 18]. 

Зборнікі «Шляхам Вайніловіча», «Святло Чырвонага касцѐла», «Эдвард 

Вайніловіч – зямянін, грамадзянін, католік» (уклад. У. Завальнюк) прысвечаны 

славутаму беларускаму старажытнаму шляхецкаму роду Вайніловічаў. У іх 

сабраны артыкулы, успаміны, прысвечаныя гісторыі касцѐла і яго сучаснаму 

жыццю, разглядаецца грамадская і палітычная дзейнасць Эдварда Вайніловіча 

[53; 62; 64]. 

Развіццю на беларускіх землях буржуазнага грамадства, 

сельскагаспадарчых таварыстваў, прагрэсіўнай сацыяльна-эканамічнай 

і палітычнай думцы прадстаўнікоў дваранства, якія ўваходзілі 

ў сельскагаспадарчыя таварыствы, дзейнасці Эдварда Вайніловіча ў МТСГ 

прысвечаны артыкулы У. Пуціка і У. Бухавец [11; 49–51; 56].  

А. Унучак у артыкулах «Да пытання пра ўдзел Эдварда Вайніловіча ў 

фінансаванні беларускага нацыянальнага руху ў пачатку XX ст.» і «Случчына 

на старонках газеты «Наша Ніва» пачатку XX ст.» робіць высновы, што Эдвард 

Вайніловіч матэрыяльна падтрымліваў «Нашу Ніву», а вынікі яго дзеяйнасці 

спрыялі паспяховаму развіццю сельскай гаспадаркі і беларускага патрыятызму 

на Случчыне [57; 58]. 

У публікацыі «Социально-экономическое положение Белоруссии до 

Великой Октябрьской социалистической революции (конец XIX – нач. XX в.)» 

I. I. Саладкоў робіць агляд развіцця банкаў у Беларусі [52]. Механізмам 

дзейнасці кааператыўных структур у галіне крэдыту i развіццю крэдытна-

ашчадных таварыстваў прысвечаны матэрыял M. Л. Хейсіна: разглядаецца 

царская палітыка i этапы развіцця кааператыўнага руху, аднак адсутнічаюць 

прыклады з тэрыторыі Беларусі [60].  

У выданні «Банкаўская справа Беларусі. Гісторыя», якое прысвечана  

95-годдзю ААТ «ААБ Беларусбанк», разглядаюцца шматлікія аспекты гісторыі 

станаўлення грашовага абарачэння і фарміравання банкаўскай справы на 

беларускіх землях. Кніга змяшчае шмат фатаграфічнага матэрыялу і дакументаў 

архіваў Беларусі і Літвы, архіва відэа, гуку і фатаграфіі «Niezbudka» ў Польшчы, 

Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея, музея і архіва ААТ 

«ААБ Беларусбанк», з прыватнай калекцыі В. В. Мазуркевіча. Тут змешчаны 

абзац з агульнай інфармацыяй аб недзяржаўных пазыкова-ашчадных касах і 

таварыствах, прадстаўлены фотаздымак «Клецкое ссудо-сберегательное 

товарищество» [2, с. 163; 178].  



14 
 

Ролі і дзейнасці прадстаўнікоў, якія ўваходзілі ў Мінскае таварыства 

сельскай гаспадаркі, асабістаму ўкладу Эдварда Вайніловіча як члена 

таварыства і як яго кіраўніка прысвечаны матэрыялы выданняў «Адреса членов 

Минского общества сельского хозяйства» і «Краткий очерк 

двадцатипятилетней деятельности Минского общества сельского хозяйства, 

состоящего под августейшим покровительством Его императорского 

величества Великого князя Владимира Александровича» [1; с. 14]. 

Аўтар даследавання «Мелкий кредит» С. Барадаеўскі адзначае перавагі 

пазыкова-ашчадных таварыстваў, лічачы, што паявы капітал служыць крыніцай 

для пакрыцця страт і для разлікаў па абавязацельствах, спрыяе фарміраванню 

больш адказных адносін членаў таварыства да спраў крэдыту і зберажэнняў [10]. 

У даследаванні выкарыстаны і публікацыі часопіса «Банкаўскі веснік», 

які ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для 

апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па эканамічных навуках. 

У артыкуле «Учреждения мелкого кредита в белорусских губерниях (1840–

1917)» Кацярына Драздова аналізуе ўстановы дробнага крэдыту, выяўляе іх 

характэрныя асаблівасці, вызначае заканамернасці і перавагі іх развіцця ў 

параўнанні з іншымі рэгіѐнамі Расійскай імперыі [15]. Вядомы мінскі 

філакартыст Уладзімір Ліхадзедаў, выкарыстоўваючы старадаўнія паштовыя 

карткі і фотаздымкі са сваѐй унікальнай калекцыі, распавядае аб гісторыі 

развіцця грашова-крэдытных адносін на тэрыторыі Беларусі ў матэрыяле 

часопіса «Истоки развития банковской системы Беларуси». Тут жа змешчаны 

фотаздымак «Клецкое ссудо-сберегательное товарищество» [25]. У артыкуле 

Ігара Мельнікава «Да пытання страхавой і фінансава-крэдытнай дзейнасці» 

прасочваецца страхавая i крэдытна-фiнансавая дзейнасць устаноў, якiя 

ўваходзiлi ў Мiнскае сельскагаспадарчае таварыства, падкрэслівае, што гэта 

арганiзацыя зрабiла значны ўплыў на трансфармацыю эканомiкi Паўночна-

Заходняга краю Расiйскай імперыi ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. i пераход яе 

на капiталiстычныя рэйкi. Аўтар прыводзіць гiстарычныя факты, якія 

дапамагаюць зразумець аспекты сацыяльна-палiтычнага i эканамiчнага жыцця 

дваранства Беларусi ў адзначаны перыяд [28]. У наступным даследаванні 

«Па старонках гісторыі дваранскіх крэдытна-фінансавых арганізацый» аўтар 

аналiзуе страхавую i крэдытна-фiнансавую дзейнасць дваранскіх устаноў, якiя 

ўваходзiлi ў Вiцебскае i Вiленскае сельскагаспадарчыя таварыствы і значна 

паўплывалi на развiццѐ эканомiкi Паўночна-Заходняга краю Расiйскай імперыi 

ў пачатку ХХ ст. [29]. Яшчэ адзін артыкул І. Мельнікава «Публіцыстыка канца 

XIX – пачатку XX ст. – крыніца эканамічнай гісторыі Беларусі»  грунтуецца на 

ўплывовых польскiх эканамiчных выданнях «Эканамiст» i «Сельскагаспадарча-

гандлѐвы цыркуляр» і прысвечаны агляду найбольш актуальных падзей 
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сацыяльна-эканамiчнага жыцця беларускiх губерняў Паўночна-Заходняга краю 

Расiйскай iмперыi 1861–1914 гг. [30]. 

Пра сямейныя адносіны, грамадскую дзейнасць і погляды, 

узаемаадносіны з простымі людзьмі і сябрамі Эдварда Вайніловіча піша Гізэля 

Хмялеўская ў кнізе «Церні Крэсаў: аповесць пра Эдварда Вайніловіча і яго 

сям'ю». На беларускую мову выданне перакладзена Валерыяй Ждановіч. У ім 

ўтрымліваюцца генеалагічныя звесткі, фотаздымкі, выказванні сяброў, 

вытрымкі з апублікаваных і неапублікаваных успамінаў і дакументаў [61]. 

Асноўныя звесткі пра грамадскую і службовую дзейнасць Эдварда 

Вайніловіча ўтрымліваюць яго «Успаміны», выдадзеныя ў Вільні ў 1931 г. на 

польскай мове і перакладзеныя на беларускую і рускую мовы ксяндзом-

магістрам Уладыславам Завальнюком у 2007 г. У сваіх «Успамінах» Эдвард 

Вайніловіч ўзгадвае пра Клецкае пазыкова-ашчаднае таварыства, але звесткі 

даволі сціплыя: год узнікнення таварыства, імѐны трох кіраўнікоў, 

першапачатковы грашовы капітал, дазвол на крэдыт згодна са статутам, 

гарантыі самога Вайніловіча для маючых патрэбу ў крэдыце, дзень працы 

«Клецкага банка» [13, с. 69–70].  

Асновай нашага даследавання сталі архіўныя крыніцы – дакументы 

Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Мінску. Звесткі аб заснаванні 

крэдытнага таварыства дробных гандляроў і рамеснікаў, аб адкрыцці банка ў г. 

Мінску, аб незаконных аперацыях, якія праводзіліся банкірскімі канторамі, 

сканцэнтраваны ў фондах 1, 124, 295 [38–40]. Справы па прашэнні памешчыка 

Эдуарда Адамавіча Вайніловіча аб уладкаванні Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства Слуцкага павета і зацвярджэнне праекта яго статута, статут 

Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства, аб прадастаўленні справаздач 

гаспадарчаму дэпартаменту МУС аб дзейнасці пазыкова-ашчадных кас Мінскай 

губерні, аб дазволе адкрыць банкірскую кантору, аб дазволе адкрыць 

даведачную кантору, звесткі аб колькасці крэдытных устаноў утрымлівае фонд 

299 [41–47]. У фондзе 333 маецца справа аб праверцы справаздачы Клецкага 

пазыкова-ашчаднага таварыства [48]. Справаздачы Клецкага пазыкова-

ашчаднага таварыства прадстаўлены ў афіцыйнай губернскай газеце «Минские 

губернские ведомости» [33–37]. У фондзе дваранскага сходу Мінскай губерні 

ѐсць звесткі пра грамадскую дзейнасць Эдварда Вайніловіча [64]. 

Навізна работы заключаецца ў тым, што ў крыніцах хоць і адзначаны 

факт заснавання Эдвардам Вайніловічам Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства, аднак дзейнасць, аналіз работы гэтай установы дробнага крэдыту 

не даследаваліся. 

Структура працы складаецца з уводзін, трох раздзелаў, заключэння, 

бібліяграфічных спасылак, дадаткаў. 
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Ва «Уводзінах» абгрунтоўваецца актуальнасць абранай тэмы і асноўная 

ідэя даследавання, даецца агульная ацэнка праблемы, вызначаюцца накірункі, 

гіпотэза, аб’ект і прадмет, мэта і задачы даследавання, аналізуюцца крыніцы, 

адзначаецца навізна работы, сцісла характарызуюцца структурныя часткі 

даследчай работы.  

У раздзеле 1 «Службовая і грамадская дзейнасць Эдварда Вайніловіча» 

прасочваецца роля Э. Вайніловіча ў грамадска-культурным, сацыяльна-

эканамічным і палітычным жыцці беларускіх зямель другой палове ХІХ – 

пачатку ХХ стст.  

Раздзел 2 «Крэдытна-фінансавая і страхавая дзейнасць Мінскага 

сельскагаспадарчага таварыства» прысвечаны аналізу дзейнасці дапаможных 

арганізацый, якія працавалі ў межах Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі.  

Механізмы станаўлення, гісторыя ўзнікнення, функцыі, роля пазыкова-

ашчаднага таварыства ў Клецку раскрываюцца ў раздзеле 3 «Установа малога 

крэдыту – Клецкае пазыкова-ашчаднае таварыства Эдварда Вайніловіча».  

У «Заключэнні» выкладзена сутнасць вынікаў даследавання, даюцца 

абгрунтаваныя вывады.  

Наглядна-дакументальную аснову даследавання склалі фотаздымкі 

Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства перыяду канца XIX – пачатку XX ст., 

складзеная намі табліца «Дынаміка даходаў і выдаткаў (у рублях) Клецкага 

пазыкова-ашчаднага таварыства за 1884, 1885, 1889, 1890, 1900 гг.» (складзена 

па: НГАБ у Мінску. Минские губернские ведомости), завераныя лічбавыя копіі 

архіўных дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Мінску  

(56 арк.). 
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РАЗДЗЕЛ 1 

СЛУЖБОВАЯ І ГРАМАДСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ЭДВАРДА 

ВАЙНІЛОВІЧА 

 

Знакаміты даследчык Адам Мальдзіс даў такую характарыстыку Эдварду 

Вайніловічу: «Карэнны беларускі шляхціц, свядомы беларус, эрудыт і гаспадарнік, 

арганізатар і рэфарматар, палітык і мысліцель, які служыў прыкладам самакрытыкі, 

дастойнай пераймання, і меў характэрныя рысы дабрачыннасці і народалюбства» 

[22]. «Беларускім Бісмаркам» называў Э. Вайніловіча міністр унутраных спраў і 

старшыня Савета міністраў Расійскай імперыі Пѐтр Аркадзьевіч Сталыпін [65]. 

Эдвард Адамавіч Вайніловіч нарадзіўся 13 кастрычніка 1847 г. у Сляпянцы, 

што пад Мінскам (цяпер гэта мікрараѐн горада), у маѐнтку, які належаў бацькам 

яго маці, Эдварду і Міхаліне з Манюшкаў-Ваньковічаў [13, с. 7]. Бацька Эдварда, 

Адам Вайніловіч, і маці, Ганна з Ваньковічаў, жылі ў маѐнтку Савічы Слуцкага 

павета, таму ў надпісе на памятнай табліцы ў касцѐле Нясвіжа называецца месца 

нараджэння Савічы [17, с. 267]. 

Карані роду налічваюць больш за 400 год сваѐй радаслоўнай гісторыі. Яны 

суседнічаюць са славутым родам Радзівілаў, часткай іх былі кампазітар Станіслаў 

Манюшка і мастак Валенцій Ваньковіч [19, с. 8, 54]. Дырэктар Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Вячаслаў Даніловіч адзначыў, 

прывѐўшы цытату з «Успамінаў» Э. Вайніловіча: «Я хацеў бы падкрэсліць, што 

гэты чалавек быў перад усім стваральнікам. Ён адзін з нямногіх прадстаўнікоў 

нашай шляхты, які адкрыта казаў, што ѐн беларус і паходзіць з нашай мясцовасці. 

Для яго беларуская зямля родная. У сваіх успамінах Вайніловіч пісаў: «Род наш ні 

перад кім не здымаў шапкі, Вайніловічы не прыйшлі ні з захаду, ні з усходу, яны 

карэнныя, мясцовыя, кроў ад крыві і косць ад косці гэтага народа, які калісьці 

хаваў сваіх прадстаўнікоў у гэтых курганах, а цяпер на вясковых могілках, і 

родную сваю зямлю беларускую арэ сахой». Мы бачым, што Вайніловіч выдатна 

ўсведамляў: тут яго карані, ѐн паходзіў з гэтай зямлі і па магчымасці рабіў усѐ, каб 

умацаваць яе, усю краіну, садзейнічаць дабрабыту людзей, якія тут жывуць, і даць 

ім магчымасць плѐнна развівацца і надалей» [12]. Як адзначыў у прамове да кнігі 

«Шляхам Вайніловіча» кандыдат гістарычных навук, ксѐндз-магістр, пробашч 

касцѐла Св. Сымона і Св. Алены Уладзіслаў Завальнюк пакладзена «яшчэ адна 

цаглінка ў падмурак памяці аб гэтым добрым, высакародным, сапраўды духоўна 

багатым чалавеку» [62, с. 6]. 

З сярэбраным медалѐм Э. Вайніловіч скончыў у 1864 г. Слуцкую гімназію, 

якая ў той час была адной з самых прэстыжных сярэднеадукацыйных устаноў [13, 

с. 34]. Медаль даў яму магчымасць паступіць у 1865 г. у Пецярбуржскі 

тэхналагічны інстытут [13, с. 49]. Пасля заканчэння вучобы ў 1869 г. атрымаў 
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працу на заводзе шын, бронечастак і «пуцілаўскіх» снарадаў карабельнай зброі. 

Э. Вайніловіч піша: «Праца на заводзе была цяжкай і стомнай, бо пры ліцейных 

бесемераўскіх печах, якія працуюць бесперапынна, службовыя дзяжурствы 

чаргаваліся: адзін тыдзень дзѐннае, другі тыдзень начное. Мабыць, я тут застаўся б 

працаваць і хутчэй атрымаў б павышэнне, бо мною былі задаволеныя, але 

жаданнем майго бацькі было працяг і ўдасканаленне маѐй адукацыі за мяжой. І я 

з’ехаў на год. Імкнучыся працягваць удасканаленне ў прафесіі, я жадаў паступіць 

на завод лакаматываў «Борсіга» ў Берліне, але з-за таго, што там не вельмі ахвотна 

прымалі практыкантаў з Расіі, я паступіў як просты рабочы на завод лакаматываў 

вядомага Страўсберга «Лінден» у прадмесці Гановера. Там працавалі ў асноўным 

для чыгункі Румыніі. Апрануты ў блакітную блузу, скрупулѐзна прытрымваючыся 

завадскога свістка, з 6 раніцы да 6 гадзін вечара з кароткім перапынкам на абед, я 

прапрацаваў да 1870 г. Не ведаю, як доўга я б там працаваў, але адбыліся ваенныя 

падзеі» [13, с. 51].  

Бацька адклікае Эдварда назад дамоў, бо хоча, каб сын пайшоў дарогай сваіх 

продкаў – гаспадароў зямлі. I ўсѐ ж усе папярэднія гады далі свой плѐн: Эдвард 

зразумеў псіхалогію чалавека працы, падуладнага і залежнага, навучыўся лепей 

разумець абавязкі працадаўцы. Дзякуючы дараванаму таленту, здольнасцям і 

сталай працы над сабою, ѐн быў усебакова развітым чалавекам.  

На працягу 1871 Э. Вайніловіч падарожнічае па Аўстрыі і Італіі, цікавіцца яе 

гаспадарчымі, эканамічнымі і тэхнічнымі дасягненнямі [13, с. 54]. Дзякуючы 

шляхціцу Мазырскага павета Гераніму Кеневічу, які быў далѐкім сваяком 

Вайніловічаў і пражываў у Рыме, Э. Вайніловіч атрымаў аўдыенцыю ў Папы 

Рымскага Пія IX і праслухаў яго малебен у Сікстынскай капэле [13, с. 55]. 

У 1872 г. Э. Вайніловіч праз Страсбург едзе ў Парыж, «дзе яшчэ дыміліся 

рэшткі Парыжскай камуны і калона Вандома ляжала разбітай на камянях бруку» 

[13, с. 55]. Ён пасяліўся ў Лацінскім квартале, і, не маючы ў горадзе знаѐмых, 

акрамя ўраджэнца Слуцкага павета – хворага бібліятэкара з гатэля «Ламбер» 

Браніслава Залескага, пачаў наведваць лекцыі ў Сарбоне і Калеж дэ Франс, 

надаючы асаблівую ўвагу палітычнай эканоміцы [13, с. 56].  

Стаўшы ў 1872 г. слухачом курсаў сельскагаспадарчай акадэміі ў 

г. Прушкаў у прускай Сілезіі, Эдвард Вайніловіч, атрымаў грунтоўныя веды па 

развіцці сельскай гаспадаркі [13, с. 56].  

Пасля смерці бацькі ў 1874 г., тэхнолаг па адукацыі Э. Вайніловіч уступае 

ў валоданне радавымі маѐнткамі Савічы і Пузава, звязаўшы свой лѐс з зямлѐй. Ён 

ажыццяўляе апеку над асірацелымі дзецьмі суседзяў. У. Завальнюк падкрэслівае: 

«Свае грамадскія абавязкі выконваў з такой добрасумленнасцю, дакладнасцю, 

справядлівасцю, здольнасцю ісці на кампрамісы, што заслужыў давер і павагу 

мясцовага насельніцтва. Выконваючы гэтую цяжкую працу, якая аднімала шмат 
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часу, Эдвард набыў найбагацейшы жыццѐвы вопыт і быў дасведчаны ў сямейных і 

маѐмасных пытаннях сваіх землякоў» [16, с. 16]. Э. Вайніловіч піша: 

«Напружаная праца ў маѐнтку, мноства грамадскіх абавязкаў, праца ў розных 

дзяржаўных камісіях, да якіх мяне сталі заклікаць, да такой ступені запаўнялі маѐ 

жыццѐ, што я змог толькі адзін раз у 1878 г. з маім дзядзькам Янам Ваньковічам 

выехаць за мяжу на вялікую выставу ў Парыжы» [13, с. 60].  

На пасаду ганаровага міравога суддзі Слуцкай акругі (у межах Слуцкага 

павета) Эдвард Вайніловіч быў прызначаны расійскімі ўладамі 13 мая 1883 г. 

і прабыў на гэтай пасадзе да 1917 г. уключна. Вайніловіч вельмі цаніў гэтую пасаду 

і не прапускаў ніводнага судовага пасяджэння без уважлівай прычыны. Не 

з'яўляючыся прафесійным юрыстам, ѐн дасканала вывучыў права і праяўляў 

адказнасць, якая спадарожнічала яму ўсѐ жыццѐ. Нават пазней, ужо пасля Рыжскага 

дагавору (1921), Навагрудскі акруговы суд Другой Рэчы Паспалітай (Польшчы) 

выбраў Эдварда Вайніловіча, улічваючы яго мінулыя заслугі ў гэтай галіне, сваім 

ганаровым суддзѐй [65]. Знаѐмыя просяць Э. Вайніловіча быць пасрэднікам ва 

ўрадавых і суседскіх спрэчках, як раней прасілі і яго бацьку [61, с. 60].  

Адмена прыгоннага права ў сельскай гаспадарцы, мадэрнізацыя 

прамысловасці, будаўніцтва чыгункі аказалі значны ўплыў на развіццѐ беларускага 

краю другой паловы ХІХ – пачатку ХХ стст. Менавіта ў гэты час пачынаюцца 

эканамічныя і грамадска-палітычныя пераўтварэнні ў Расійскай імперыі, у склад 

якой уваходзілі беларускія землі.  

Усталяванне і дзейнасць сельскагаспадарчых таварыстваў і аб’яднанняў, 

у якіх спрабавалі шукаць выйсце з цяжкага сацыяльна-эканамічнага становішча – 

сведчанне ўзросшай ролі аграрнага пытання ў грамадскім жыцці беларускіх 

зямель [51, с. 285]. «Менавіта сельскагаспадарчыя таварыствы сталі тымі 

аб’яднаннямі, дзе абмяркоўваліся эканамічныя і аграрныя пытанні, 

распрацоўваліся сумесныя практычныя мерапрыемствы. Першапачаткова, як 

правіла, іх членамі з’яўляліся мясцовыя памешчыкі і прадстаўнікі адміністрацыі», 

– канстатуе У. Пуцік [51, с. 286]. 

Самае ўплывовае таварыства ў беларускіх губернях – Мінскае таварыства 

сельскай гаспадаркі (МТСГ), якое бярэ пачатак з 1876 г. Яно ўзнікла па 

ініцыятыве былога міністра ўнутраных спраў Льва Савіча Макава, рускага 

землеўласніка, уладальніка маѐнтка Блонь і Навасѐлкі Ігуменскага павета 

Мінскай губерні, якія расійская ўлада канфіскавала пасля Студзеньскага 

паўстання (1863–1864) у каталіка Баніфацыя Крупскага [14, с. 3]. Рашэнне аб яго 

стварэнні было прынята 25 мая 1874 г. на з’ездзе рускіх землеўладальнікаў 

Мінскай губерні. Дэлегаты хадайнічалі перад губернатарам аб зацвярджэнні 

статута таварыства. Мінскі губернатар В. Токараў 20 лістапада 1875 г. накіраваў 

прашэнне аб зацвярджэнні статута на імя міністра дзяржаўных маѐмасцяў. Толькі 
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20 жніўня 1876 г. з дазволу МУС і ўнясення правак у Дэпартаменце земляробства і 

сельскай прамысловасці праект статута быў зацверджаны міністрам дзяржаўных 

маѐмасцяў [11, с. 19].  

Мінскае таварыства сельскай гаспадаркі стваралася ва ўмовах адсутнасці 

навуковых ведаў у галіне сельскай гаспадаркі, манаполіі хлеба- і лесагандляроў, 

якія дыктавалі свае цэны на сыравіну. Сельскагаспадарчым пераўтварэнням 

перашкаджалі сэрвітуты і цераспалосіца [1, с. 3]. Мэтай МТСГ была падтрымка 

гаспадаркі рускіх землеўладальнікаў у краі. У статуце не была прапісана забарона 

на прыняцце ў склад грамадства каталікоў, але для гэтага неабходная была 

пісьмовая рэкамендацыя ад трох сапраўдных членаў. Урад асцерагаўся 

кансалідацыі «польскага» дваранства. У чэрвені 1878 г. таварыства налічвала 34 

члены, нягледзячы на даволі вялікую колькасць рускіх землеўладальнікаў у 

губерні. Адначасова членамі грамадства хацелі стаць яшчэ 25 чалавек, большасць з 

іх было мясцовымі землеўладальнікамі-каталікамі [11, с. 21–22]. 

Велізарную ролю ў развіцці і актывізацыі працы МТСГ адыграў Эдвард 

Вайніловіч. Ён быў адным з першых мясцовых землеўладальнікаў, якія ўступілі ў 

члены грамадства, і неўзабаве 

звярнуў на сябе агульную ўвагу сваѐй энергіяй і здольнасцямі. У 1881 г. 

Э. Вайніловіч, С. Свянціцкі і Н. Мышанкоў прапанавалі ідэю пашырэння дзейнасці 

таварыства праз стварэнне павятовых аддзелаў [1, c. 5]. Як аднаго з самых 

кампетэнтных і актыўных членаў Э. Вайніловіча камандзіравалі ў Смаленск на 

сельскагаспадарчы з’езд, які адбыўся 25 студзеня 1881 г. На ім былі праведзены 

большасць палажэнняў грамадства і ўпершыню ўзнята пытанне аб іпатэчным 

крэдыце і аб знішчэнні сервітутаў [13, c. 65, 67]. 

У 1888 г. Эдвард Вайніловіч быў аднагалосна абраны віцэ-старшынѐй 

МТСГ, стаўшы яго фактычным кіраўніком да 1921 г., бо пасаду старшыні, якая 

мела выключна ганаровы характар, звычайна займаў мінскі губернатар [14, с. 3]. 

У Статуце таварыства быў параграф 3, у якім прынцыпова пазначана, што 

«таварыства стваралася для рускіх памешчыкаў» [51, с. 287]. Ва «Успамінах» 

Вайніловіч піша: «Адзін-два разы ў год склікаліся агульныя сходы. Каб 

падкрэсліць прыналежнасць Таварыства да сельскагаспадарчай галіны, у залу 

ўносіліся драўляная барана і саха, таму што старшыні і прадстаўнікі розных 

«палат» і «присутственных» месцаў пра сельскую гаспадарку мала ведалі, паколькі 

гэтыя праблемы іх не хвалявалі; яны ведалі толькі, што Леў Савіч Макаў гэтага 

жадае, і што У. І. Паўлаў, губернскі маршалак па прызначэнні, старшынствуе на 

гэтым зборы – гэтага было досыць. Як правіла, узносаў не існавала, таму на якія-

небудзь мерапрыемствы сакратар не меў магчымасці знайсці нават некалькі соцень 

рублѐў. Узважыўшы ўсѐ гэта, У. І. Паўлаў, які быў буйным землеўладальнікам у 

Тамбоўскай губерні, хоць і пачынаў сваю кар'еру ў Вільні пры Мураўѐве, але, не 
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маючы нацыяналістычнай прадузятасці, прызнаў, што так далей ісці і працаваць з 

карысцю ў Краі, ігнаруючы яго сілы, немагчыма. Усѐ ўзважыўшы, ѐн заклікаў 

мясцовых грамадзян у сябры Таварыства. Пры абмежаваннях статута, закліканыя 

спачатку вагаліся з прыняццем гэтых прапаноў, але пачуццѐ неабходнасці ў 

наяўнасці нейкай арганізацыі, аб'яднання, нейкай грамадскай працы пераважыла. 

Пасля ўсеагульнай згоды, закліканыя сталі членамі «Менскага 

Сельскагаспадарчага Таварыства». У яго ўвайшлі: Лявон Ваньковіч, былы менскі 

маршалак па прызначэнні, Віктар Свіда, Аляксандр Скірмунт, лекар Зыгмунт 

Свянціцкі і я. Гэта адбылося ў 1878 г., праз 2 гады пасля стварэння Таварыства. 

Такім чынам, першы лѐд быў зламаны, параграф у стаўленні нацыянальнай 

прыналежнасці прадстаўнікоў у новым Статуце быў апушчаны, «мундзіры» 

паступова пачалі знікаць, а на зборах усѐ часцей пачалі з’яўляцца сапраўдныя 

сельскія гаспадары і колькасць членаў усѐ павялічвалася: калі ў 1878 г. іх 

налічвалася 64 чалавекі, то ў 1901 г. іх было ўжо 675» [13, с. 63–64]. 

На базе МТСГ з’явіліся дзясяткі часовых камісій і секцый. Паступова 

некаторыя з іх сталі пастаяннымі. У 1901 г. пры таварыстве працавалі 6 секцый. 

Першай з'явілася вінакурная – старшыня Я. І. Любаньскі. У 1894 г. узнікала 

лясная секцыя (кіраўнікі ў розны час – С. К. Свянціцкі, В. У. Цюндзевіцкі, І. С. 

Гаргліновіч). У 1895 г. ствараецца агранамічная секцыя пад кіраўніцтвам О. Ю. 

Свіды. Паводле прапановы А. А. Тарчынскага была заснавана секцыя 

жывѐлагадоўлі і секцыя рабочай конегадоўлі Б. Грабоўскага [49, с. 147]. 

Важнай падзеяй у жыцці МТСГ была вялікая юбілейная выстава 1901 г. 

Яна была прысвечана 25-годдзю таварыства [13, с. 99]. Эдвард Вайніловіч пра 

гэту падзею ўспамінае: «Выставы насення, гародніны і садавіны, якія 

арганізоўваліся ў доме Паўлоўскага, праводзіліся і раней. Адна з іх, досыць 

вялікая, ужо праводзілася ў двары шляхецкага дома, дзе былі прадстаўленыя 

элітныя ўзоры мясцовай жывѐлагадоўлі. Але толькі выстава 1901 г. змагла 

прадэманстраваць не толькі вузкаму колу людзей, а ўсяму Краю дасягненні 

Аграрнага таварыства за чвэрць стагоддзя» [13, с. 99]. Выставу адкрыў «... 

прэзідэнт горада Нясвіжа, адзін з самых здольных і працавітых членаў 

Таварыства, Баляслаў Грабоўскі, змястоўна распавѐў 25-гадовую гісторыю 

Аграрнага таварыства» [13, с. 100]. Аб вялікай ролі дзейнасці МТСГ сведчыць 

яшчэ адзін факт, які занатаваў Вайніловіч: «Не хопіць месца на пералік 

экспанатаў, якімі не адна выстава краіны магла б ганарыцца. Жадаю, аднак, 

падкрэсліць, што на гэтай выставе нечакана з’явілася і адразу ж выклікала ва 

ўсіх вялікую цікавасць і агульнае прызнанне парода беларускай чырвонай 

буйнарагатай жывѐлы, выведзенай, незалежна адзін ад аднаго, двума 

жывѐлаводамі нашай губерні – Фларыянам Свідам з Хлевіны Барысаўскага 

павета і Вільгельмам Ельскім з Ігнаціч пад Менскам» [13, с. 102]. Адам 
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Мальдзіс, прафесар, доктар філалагічных навук адзначае: «Канешне, ѐн быў 

добрым гаспадаром. Праз 25 гадоў існавання сельскагаспадарчага таварыства гэта 

даказала выстаўка вынікаў яго працы, што прайшла ў Мінску. Усе адчувалі сябе 

раўнапраўнымі, ѐн гуртаваў прадстаўнікоў усіх нацый. Таму Вайніловіча смела 

можна назваць народным гаспадаром. На пасады аканомаў у сваіх маѐнтках ѐн 

прызначаў простых сялян, якія былі вельмі кемлівымі» [12]. 

Пра першую сельскагаспадарчую выставу, якая была арганізавана 

непасрэдна Эдвардам Вайніловічам, А. Унучак піша: «Першая выстава, што была 

арганізавана дзякуючы Эдварду Вайніловічу, адбылася ў Слуцку на пачатку 

верасня 1908 г. Гэту падзею прадставіла сваім чытачам «першая беларуская газэта з 

рысункамі» («Наша Ніва» – П. М.): «На выстаўцы хацелі паказаць гаспадарку ня 

толькі памешчыкаў, але і мужыкоў. Шмат мужыкоў збіраліся прывесці на выстаўку 

ўсѐ, што ѐсць у іх лепшага, але розныя чорнасоценцы адгаварылі іх <...>. На 

выстаўцы можна было падзівіцца на добрыя гатункі быдла, сьвіней, коней, птушак, 

насеньня, фруктаў, якія разводзяць у некаторых маѐнтках. Было там шмат розных 

машын і прылад для гаспадаркі, ды такіх хітрых, што мужыкі, каторых перабывало 

на выстаўцы 3200 чалавек, ня ведалі, каб такія былі на сьвеце. Ім стараліся 

вытлумачыць што да чаго і якая карысць з машын. Быў таксама кустарны (дамовага 

рамяства) аддзел. Тут было багата розных харошых тканін, зробленых рукамі 

вясковых кабет беларускіх. <...> З мястэчка Цімковіч Эрык Бэрнадзкі выставіў 

замкі, акуцьця для акон і паравую машыну з сваімі выдумкамі» [58, с. 348–349].  

Слуцкі павет у гэты перыяд належаў да зоны адказнасці Мінскага таварыства 

сельскай гаспадаркі, якім кіраваў Эдвард Вайніловіч – «актыўны і перакананы 

прыхільнік правядзення аграрнай рэформы і павышэння культуры 

земляробства» [58, с. 352]. 

Эдвард Вайніловіч у перыяд 1906-1915 гг. вельмі часта бываў у Нясвіжы, бо 

«з'яўляўся апекуном вялікай Нясвіжскай ардынацыі Радзівілаў» [57, с. 58]. Звесткі 

аб падтрымцы Э. Вайніловічам беларускага нацыянальнага руху, а менавіта газеты 

«Наша Ніва», адносяцца «да гэтага часу» [57, с. 58]. А. Унучак характарызуе 

дакумент з архіва рэдакцыі «Нашай Нівы» ў Вільні: «Э. Вайніловіч выпісваў 10 

нумароў газеты і перасылаў у рэдакцыю 10 руб. 22 ліпеня 1911 г. ѐн пісаў 

нашаніўцам: «Я не вспульнік вашэго кружка, але гатовы памагаць каждому, кто 

шануе сваю веру і язык прэдкаў». На нашу думку, былі іншыя перасылкі такога 

кшталту, паколькі буйныя сумы паштовымі пераводамі не пасылаліся. Яшчэ адзін 

факт дазваляе меркаваць пра тое, што верагодна фінансавая падтрымка «Нашай 

Нівы» з боку Э. Вайніловіча і іншых «краѐўцаў» у 1911–1914 гг. была даволі 

значнай: менавіта ў гэты час газета перажывала перыяд росквіту ў фінансавым 

плане. Цяжкасці першапачатковага перыяду былі пераадолены» [57, с. 58]. 
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У перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг. канчаткова аформілася партыя 

нацыянальных дэмакратаў, якая дэкларавала аўтаномію Каралеўства Польскага. 

На становішча Паўночна-Заходняга краю ўплывалі партыя рэальнай палітыкі, 

згоднікі, рэалісты, члены якой прытрымліваліся ідэй супрацоўніцтва, грамадскага 

парадку, эвалюцыйнага руху [50, с. 209]. 

У. Пуцік канстатуе той факт, што лісты і дакладныя запіскі ад грамадскіх 

дзеячаў польскага руху накіроўваліся на імя старшыні Камітэта міністраў 

С. Ю. Вітэ [50, с. 210]. У лісце дваран Мінскай губерні ад 2 студзеня 1905 г. 

дакладна пазначаліся згодніцкія пазіцыі буйнейшых землеўладальнікаў: «Лічым 

наш лѐс непадзельна звязаным з лѐсам астатняй часткі Імперыі, маем надзею і 

просім сказаць сваѐ важкае слова на карысць палякаў у пытанні пра ўраўнаванне 

нас ва ўсіх грамадзянскіх і палітычных правах». Яго падпісалі Э. А. Вайніловіч, 

А. Скірмунт, Э. А. Горват, П. Ф. Наркевіч-Ёдка, С. Ваньковіч, М. Я. Ястржэмскі, 

І. Э. Друцкі-Любецкі, В. І. Цюндэвіцкі і інш. «Прыблізна такога ж зместу былі 

адпраўлены лісты Мінскім, Віленскім, Віцебскім сельскагаспадарчым 

таварыствам на імя старшыні Дзяржаўнага савета Д. М. Сольскага і імператара 

Мікалая II» [50, с. 210]. 

Маніфест 17 кастрычніка 1905 г. актывізаваў працэс палітызацыі. 

Рэвалюцыйны выбух узрушыў польскую грамадскасць і спрыяў ажыўленню 

польскага нацыянальнага руху. Вылучыліся две плыні «краѐвага руху»: 

кансерватыўна-ліберальны і рух прыхільнікаў партыі нацыянальных дэмакратаў 

[50, с. 210]. 

Палітычнай дэкларацыяй краѐвасці стала праграма МТСГ. У звароце 

«Краѐвай партыі Літвы і Русі», падпісаным Раманам Скірмунтам, пералічаны 

наступныя палажэнні: 1) роўнасць нацыянальнасцей; 2) свабода сумленняў 

і веравызнанняў; 3) свабода слова, друку, сходаў, недатыкальнасць жылля і асобы; 

4) роўнасць усіх перад законам; 5) свабода навучання на роднай мове; 6) ліквідацыя 

пашпартнай сістэмы і мяжы аселасці; 7) увядзенне шырокага самакіравання ў краі; 

8) знішчэнне адасобленасці сялян, усталяванне агульнасаслоўнай воласці, 

ліквідацыя беззямелля і малазямелля без парушэння прынцыпу прыватнай 

уласнасці, палягчэнне куплі зямлі пры садзеянні самага шырокага народнага 

крэдыту, удасканальванне спосабаў апрацоўкі зямлі, наладжванне землеўладання і 

землеўпарадкавання, спыненне сялянскіх надзельных выкупных плацяжоў; 

9) пашырэнне выбарчых правоў; 10) рэарганізацыя Дзяржаўнага савета на 

выбарчых пачатках і пераўтварэнне Думы ў заканадаўчы орган [50, с. 211]. 

Лідарамі ў распрацоўцы і рэалізацыі ідэй ліберальна-кансерватыўнай 

плыні ў 1905–1918 гг. з’яўляліся вядучыя члены Мінскага таварыства сельскай 

гаспадаркі: Эдвард Вайніловіч, Аляксандр Скірмунт, граф Ежы Чапскі, князь 

Геранім Друцкі-Любецкі, Раман Скірмунт і інш. [65]. 
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Ва ўспамінах Э. Вайніловіч піша пра рэвалюцыйныя падзеі 1905 г., якія 

выклікалі вялікі перапалох рускай адміністрацыі на беларускіх землях і яе жаданні 

падаўляць любыя хваляванні сілай. Мы можам адзначыць некалькі адметных 

учынкаў, якія характарызуюць Эдварда Вайніловіча як высокамаральнага чалавека: 

«Памятаецца, на адным з вячэрніх пасяджэнняў Аграрнага грамадства, каля васьмі 

гадзін вечара, да старшынскага крэсла падыходзіць сакратар і шэпча мне на вуха: 

“Забастоўка прызначаная на раніцу, трэба сѐння апошнім цягніком адправіць 

жонку дадому”. Я неадкладна распарадзіўся адносна жонкі, а сам працягваў весці 

сход, не жадаючы сеяць усеагульную паніку. Тут жа прыносяць мне паперу ад 

тагачаснага губернатара Курлова (вядомага ў перыяд панавання Сталыпіна віцэ-

міністра па справах паліцыі), што ѐн выклікае мяне як старшыню Аграрнага 

таварыства на пасяджэнне ў 12 гадзін ночы. Заканчаю пасяджэнне, еду да 

губернатара. У сакратарыяце звоняць тэлефоны: паліцмайстар даведаецца, што 

нібыта ўжо нейкія беспарадкі пачаліся на Віленскім і Варшаўскім вакзалах. 

Уваходжу ў залу пасяджэнняў: тут сабраліся вышэйшыя чыноўнікі, прадстаўнікі 

пракуратуры, суда, дзяржаўнай казны і г. д. На стале вялізная карта, прымацаваная 

шпількамі і пазначаная чырвонымі і сінімі сцяжкамі. Сіняга колеру няшмат: каля 

Барысава, Бабруйска і Нясвіжа, у астатніх месцах пераважае чырвоны колер. 

Губернатар тлумачыць: сіні колер – гэта месца размяшчэння ўрадавых войскаў і 

кавалерыі, а чырвоныя палосы – гэта населеныя пункты, у якіх чакаюцца 

хваляванні. Невясѐлая перспектыва. Губернатар прапануе накіраваць сюды атрад 

асяцінаў як папераджальную меру за кошт землеўладальнікаў. Ён можа быць ужо 

на месцы праз 6 – 8 тыдняў, што было мала суцяшальным, асабліва для тых, каго 

ўжо не стала б да таго часу. Усе погляды спыняюцца на мне. Ад імя 

землеўладальнікаў я адмаўляю прапанову і заяўляю, што мы пастанавілі вяртацца 

дамоў і асабістым уплывам супрацьстаяць любым анархічным намерам. 

Чыноўнікі іранічна павіншавалі нас з прынятым рашэннем» [13, с. 137]. 

У 1906 г. міністр унутраных спраў і старшыня Савета міністраў Расійскай 

імперыі (1906–1911) Пѐтр Аркадзьевіч Сталыпін прапанаваў Эдварду Вайніловічу 

пасаду намесніка міністра земляробства Расійскай імперыі. Э. Вайніловіч так 

апісвае гэту прапанову: «Ён пачаў з таго, што паколькі аграрнае пытанне 

з'яўляецца адным з жыццѐва важных ва ўрадзе і дзяржаве, то для яго рашэння ѐн 

«набірае» каманду. Ён шукае для працы людзей не сярод бюракратаў, а сярод тых, 

хто працаваў у гэтым напрамку і мае вопыт, падобны да майго. Папрасіў у мяне 

прабачэння, што не можа адразу прапанаваць міністэрскі партфель, хоць плануе 

гэта, а ў дадзены момант спадзяецца, што не адмоўлюся прыняць пасаду віцэ-

міністра сельскай гаспадаркі. Паведаміў таксама, што мая кандыдатура была 

абмеркаваная ў Царскім Сяле і атрымала самую высокую ўхвалу, і што я павінен 

высакароднай справе прысвяціць свой час і свой талент. <...> Я працягваў 
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адмаўляцца, прыводзячы ўсялякія аргументы, у тым ліку такі, што прызначэнне 

мяне на такую адказную пасаду ў гэты далікатны момант можа загубіць 

сельскагаспадарчыя рэформы» [13, с. 164 – 165]. Але Эдвард Вайніловіч «<...> 

прыйшоў да высновы – мой прыход у міністэрства будзе заўчасным» [13, с. 166]. 

З 1906 па 1909 гг. Эдвард Вайніловіч быў абраны дэпутатам ад Мінскай 

губерні ў Дзяржаўны Савет Расійскай імперыі, дзе ў 1906 – 1908 гг. узначальваў 

групу дэпутатаў «Польскае кола» [65]. Вялікім дасягненнем дзейнасці Э. 

Вайніловіча ў Дзяржаўным Савеце Расійскай імперыі было ўвядзенне расійскім 

урадам у 1911 г. земстваў у Мінскай, Магілѐўскай, Віцебскай, Кіеўскай, Валынскай 

і Падольскай губернях, што паспрыяла эканамічнаму і культурнаму развіццю 

гэтых зямель. У 1911–1917 гг. ѐн з’яўляўся дэпутатам ад «польскай» (каталіцкай) 

курыі Слуцкага павета ў Мінскай губернскай земскай управе, дзе шукаў 

паразумення з беларускім сялянствам і інтэлігенцыяй [65]. 

Як кіраўнік Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі Э. Вайніловіч у час 

Першай сусветнай вайны аказваў дапамогу бежанцам і ахвярам вайны, захоўваў 

эвакуіраваную пародзістую жывѐлу, арганізаваў дагляд за прыватнымі гаспадаркамі 

Мінскай губерні, чым памяншаў страты ад вайны і нямецкай акупацыі [13, с. 228]. 

Падзенне расійскага самаўладдзя пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. 

Э.Вайніловіч станоўча ўспрыняў працэс палітычнага самавызначэння беларусаў і 

стаў разам з іншымі лідарамі Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі актыўным 

прыхільнікам палітычнай суб'ектнасці Беларусі, але адмоўна аднѐсся да 

сацыялістычных лозунгаў скасавання прыватнай уласнасці на зямлю. Пасля 

адстаўкі Рамана Скірмунта з пасады прэм’ер-міністра ўрада Беларускай Народнай 

Рэспублікі падтрымаў у лістападзе 1918 г. ідэю стварэння манархічнай дзяржавы – 

Вялікае Княства Літоўска-Беларускае пад нямецкай апекай [65]. 

Многія польскія даследчыкі лічылі МТСГ самым паспяховым з 

сельскагаспадарчых таварыстваў, а яго кіраўніка – Эдварда Вайніловіча называлі 

рухавіком сельскагаспадарчых пераўтварэнняў [56, с. 371]. 

МТСГ пад кіраўніцтвам Э. Вайніловіча з прыходам польскіх легіянераў у 

Мінск у жніўні 1919 г. пашырыла свае адносіны з кіраўніцтвам Грамадзянскага 

ўпраўлення Усходніх зямель і з органамі дзяржаўнай улады ў Варшаве [56, с. 372]. 

Э. Вайніловіч ва «Успамінах» канстатуе, што члены таварыства, якія падчас 

усталявання савецкай улады заставаліся ў Мінску, займаючы адміністрацыйныя 

пасады, выклікалі недавер у новага кіраўніцтва. Усе распараджэнні па аграрным 

пытанні, выдадзеныя пры савецкай уладзе, былі скасаваны пастановай У. Рачкевіча, 

камісара Мінскай акругі. «Гэта лінія ў далейшым была сельскагаспадарчым 

таварыствам асуджана, і акруговы Мінскі камісар Рачкевіч адмяніў дадзеную 

пастанову» [13, с. 294]. 
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17 верасня 1919 г. у разрабаваным маѐнтку Савічы сельскімі рабочымі 

Эдварда Вайніловіча было засеяна жыта, а ў сваім дзѐнніку Эдвард Вайніловіч 

запісаў: «Першы дзень сяўбы жыта. У ранейшыя гады сяўба ў гэтую пару была б 

скончана 2–3 тыдні таму. Глеба дрэнная, сухая як попел, не вылежаная, не хапае 

рабочага інвентару, як тут можна спадзявацца на ўраджай? Але на ўсѐ воля Бога. 

<...> Не бачу вакол сябе таго, на што глядзеў 72 гады. Голыя сцены, абутак на мне 

дзіравы, архіў і бібліятэка разрабаваныя, пара талерак і некалькі сталовых 

прыбораў да кашы і бульбы, вечары без святла, суседзі разбрыліся – і наперадзе не 

май ці чэрвень, а цѐмныя і слотныя кастрычніцкія і лістападаўскія дні, а галоўнае – 

такія ж панурыя палітычныя і грамадскія гараскопы» [13, с. 296]. 

24 чэрвеня 1920 г. Э. Вайніловіч сустрэўся з Юзафам Пілсудскім у 

Бельведэры (Варшава), каб прадухіліць радыкальныя пункты аграрнай рэформы ў 

Беларусі і запэўніць, што мясцовае дваранства літоўска-беларускіх зямель аддана 

змагаецца супраць бальшавікоў за унію Беларусі і Літвы з Польшчай. Вайніловіч 

казаў, што ѐн не праціўнік аграрнай рэформы (пераходу часткі зямлі 

беззямельным), але хоча, каб працэс праходзіў паступова, падобна да Заходняй 

Еўропы, а не па бальшавіцкім ўзоры поўнай экспрапрыяцыі зямлі ў буйных 

уласнікаў [13, с. 320–323]. 

У канцы мая 1920 г. Чырвоная Армія пачала паспяховае наступленне пад 

Барысавам, адцясняючы польскія войскі на захад, і ў ліпені 1920 г. заняла ўсю 

тэрыторыю Беларусі. 7 ліпеня 1920 г. Эдвард Вайніловіч, яго жонка Алімпія і 

сястра Міхаліна Горват выехалі са свайго маѐнтка Савічы, схадзіўшы перад тым на 

фамільны курган [13, с. 325]. 

Э. Вайніловіч быў вельмі незадаволены рашэннямі Рыжскага мірнага 

дагавора 1921 г., які падзяляў Беларусь на часткі, і ацаніў пазіцыю польскіх 

палітыкаў як здраду ідэалам адраджэння былой шматнацыянальнай і талерантнай 

Рэчы Паспалітай [13, с. 358]. Прафесар, доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс 

на пасяджэнні кругла стала ў рэдакцыі газеты «Звязда» адзначыў: «Рыжскі мірны 

дагавор, у выніку якога яго родную Міншчыну падзялілі папалам, Вайніловіч 

успрыняў з абурэннем. Ён таксама належаў да тых людзей, якія свайго імені не 

страцілі, нават калі было забаронена лічыць сябе беларусам. Тут ѐн стаіць поруч з 

Францішкам Багушэвічам, Магдаленай Радзівіл. Вайніловіч варты кананізацыі 

яшчэ і таму, што, з’яўляючыся прадстаўніком шляхты сярэдняй заможнасці, ѐн 

ніколі не вылучаў сябе як вышэйшую, абраную асобу. Імкнуўся быць як усе. 

Вайніловіч не быў рэвалюцыянерам, ѐн лічыў, што трэба развіваць край 

эвалюцыйна» [12]. 

Дамы і маѐнткі Вайніловічаў, як і многіх іншых землеўласнікаў, па выніках 

Рыжскага мірнага дагавору 1921 г., аказаліся на савецкім баку. Маѐнтак Савічы на 

Случчыне быў разрабаваны яшчэ ў 1918 – 1919 гг. Г. Хмялеўская піша, як 



27 
 

Э. Вайніловіч падчас рабавання яго асабістага маѐнтка ў Савічах у бяссіллі глядзеў 

на тое, як з хлява выводзяць жывѐлу, а са стайні коней, з палаца выносяць мэблю, 

бялізну, вопратку, як топчуць на зямлі кавалкі разбітага каштоўнага фарфору і 

абразы, у тым ліку партрэты яго дзеда Антонія і дзядзькі Тадэвуша. Пагром 

працягваўся 3 дні, пакуль на тэрыторыю маѐнтка не ўвайшлі нямецкія салдаты  

100-га Саксонскага палка. Немцы палічылі, што вінаватых трэба павесіць, але 

Э. Вайніловіч прабачыў людзей за такі ўчынак. Ён толькі папрасіў, каб завадатары 

разам з чатырма сем’ямі, якія найбольш актыўна ўдзельнічалі ў пагроме, пакінулі 

яго маѐнтак [61, с. 150].  

Надзеі вярнуцца на родную Капыльшчыну ў Э. Вайніловіча не засталося. А. 

Мальдзіс піша: «Калі Эдвард Вайніловіч пакідаў, ужо назаўсѐды, Савічы, сяляне 

развітваліся з ім са слязамі на вачах» [19, с. 26]. Са сваякамі ѐн прыняў 

грамадзянства Польшчы, а пасля разам з Радай Мінскага таварыства сельскай 

гаспадаркі вырашыў скасаваць арганізацыю, што і было прынята ў маі 1921 г. у 

Варшаве на агульным сходзе МТСГ [65]. 

Па просьбе мінскіх католікаў і з выкананем усіх юрыдычных патрабаванняў 

11 чэрвеня 2006 г. прах Эдварда Вайніловіча быў перавезены з Быдгашчы 

(Польшча) у Мінск і ўрачыста перазахаваны пры галоўным уваходзе ў касцѐл Св. 

Сымона і Св. Алены. А 29 лютага 2012 г. Рада Быдгашча надала яго імя скверу на 

скрыжаванні вуліц Хадкевіча і Агінскага [19, с. 26]. 

Такім чынам, на беларускіх землях развіваліся і ўзнікалі сельскагаспадарчыя 

таварыствы, дзе праходзіла бурнае станаўленне буржуазных, эканамічных і 

палітычных адносін. Эдвард Вайніловіч з 1888 па 1921 гг. узначальваў Мінскае 

сельскагаспадарчае таварыства – самае буйное, вядомае і актыўнае ў заходніх 

губернях. З'яўляючыся карэнным жыхаром Слуцкага павета, ѐн рабіў дзейсныя 

крокі, каб людзі, якія жылі ў павеце, сталі жыць багацей, атрымлівалі лепшую 

адукацыю, былі актыўнымі членамі грамадства. Яго службовая і грамадская 

дзейнасць абапіралася на грунтоўную, прынцыповую, стваральную пазіцыю, якая 

не дазваляла яму ісці на кампрамісы са сваім сумленнем. Ён не пайшоў на 

супрацоўніцтва з германскімі акупацыйнымі ўладамі падчас Першай сусветнай 

вайны. Вайніловіч публічна выказаўся супраць падзелу Беларусі паводле Рыжскага 

мірнага дагавору. Ён падкрэсліваў, што адзіны народ не павінен быць падзелены на 

часткі паміж рознымі краінамі. Гэта ключавая асоба для свайго часу, а прызнанне 

Каталіцкай Царквой Эдварда Вайніловіча блаславѐным сведчыць пра яго высокую 

духоўнасць. Ён здолеў вытрымаць удары лѐсу, якія не зламалі яго. А ў памяць пра 

памерлых дзяцей ѐн не проста пабудаваў храм, а паставіў помнік, які з'яўляецца 

сімвалам нашай сталіцы.  
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РАЗДЗЕЛ 2 

КРЭДЫТНА-ФІНАНСАВАЯ І СТРАХАВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

МІНСКАГА ТАВАРЫСТВА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ 

 

Пасля рэформ 1860–1880-х гг. склалiся спрыяльныя ўмовы для сацыяльна-

палiтычнай i эканамiчнай дзейнасцi дваранства беларускіх губерняў. Беларуская 

шляхта была ўпэўнена ў неабходнасцi мiрнага, арганiчнага супрацоўнiцтва з 

дзяржаўнай адмiнiстрацыяй Расiйскай імперыi. Таварыствы сельскай гаспадаркі 

(ТСГ) з цягам часу сталi галоўнымi грамадска-эканамiчнымi ўстановамi ў 

беларуска-лiтоўскiх губернях. У рамках гэтых арганiзацый стваралiся паспяховыя 

крэдытна-фiнансавыя i страхавыя арганiзацыi, а мясцовая беларуска-польская 

шляхта была галоўным рухавiком эканамiчнага жыцця гэтага рэгiѐна.  

Для мадэрнізацыі шляхецкай сельскай гаспадаркі на тэрыторыi Мiнскай 

губернi стваралiся склады сельскагаспадарчых машын і ўгнаенняў. І. Мельнікаў 

канстатуе: «На тэрыторыi Паўночна-Заходняга краю Расiйскай імперыi 

знаходзiлася значная колькасць рускiх войскаў. Гэты фактар добра выкарыстала 

кiраўнiцтва Мінскага ТСГ (МТСГ). Паспяховыя перагаворы з вайсковым 

кiраўнiцтвам прывялi да заключэння дамовы на пастаўку збожжа, мукi i мяса 

для вайсковай iнтэндантуры. Напрыклад, у 1889 г. МТСГ атрымала заказ на 

пастаўку 300 тыс. тон збожжа для войска. Мiнскiя памешчыкi былi 

манапалiстамi i ў пастаўцы мяса i мясной прадукцыi ў войска» [28, с. 67].  

Аднак тагачасныя мiнскiя прадпрымальнiкi з асяроддзя землеўласнiкаў 

разумелi, што дзеля таго, каб забяспечыць паспяховую эканамiчную дзейнасць, 

трэба стварыць эфектыўныя страхавыя i крэдытныя арганiзацыi. Э. Вайніловіч 

ва ўспамінах адзначае, што важнай справай сельскагаспадарчага таварыства 

«было ўвядзенне прынцыпу ўзаемнасці ў страхаванні ад агню і 

доўгатэрміновым крэдытаванні» [13, с. 85]. Вайніловіч піша: «Ва ўмовах 

існавання шматлікіх ільгот, якія прадстаўляюцца сваім кліентам агентамі 

кампаній, якія страхуюць ад агню, Аграрнае таварыства прыйшло да 

пераканання, што, сфарміраваўшы пэўныя групы сваіх членаў, яно можа 

ўступіць у перамовы з кіраўніцтвам акцыянерных таварыстваў з мэтай 

атрымання для сфарміраваных груп больш ільготных умоў страхавання ў 

параўнанні з тымі прапановамі, якія прадстаўляюцца агентамі. У гэтым кірунку 

пачала ажыццяўляцца дзейнасць, якая прынесла плѐн у выглядзе падпісання 

8 лютага 1890 г. дамовы ў Маскве з Марозавым – галоўным дырэктарам 

Паўночнага страхавога таварыства. Перамовы вѐў нястомны Чапскі і, 

нягледзячы на тое, што нашы погляды былі накіраваны ў бок канвенцыі з 

Варшаўскім страхавым грамадствам, Паўночнае перамагло, так як прадаставіла 

нам больш выгадныя ўмовы ў параўнанні з усімі іншымі акцыянернымі 
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таварыствамі. У той перыяд усе страхавыя грамадствы былі звязаны 

канвенцыяй, якая вызначала нарматывы страхавых тарыфаў, Паўночнае не 

магло іх знізіць для нас, <...>, але Аграрнае грамадства дамаглося пэўных умоў 

ў Паўночнага страхавога таварыства для ўсяго так званага Паўночна-Заходняга 

краю і для правядзення аперацыі атрымала некаторыя працэнты, размеркаванне 

якіх паміж агенцтвамі і страхавальнікамі ўжо залежала ад нас саміх і прыносіла 

некаторыя дывідэнды» [13, с. 85–86]. І. Мельнікаў прыводзіць факты, па якіх 

«мiнчане атрымалi права ў якасцi дывiдэндаў атрымлiваць 10 % ад усѐй сумы 

заключаных страхавых дагавораў. Акрамя гэтага, прадстаўнiкi Паўночна-

Заходняга краю атрымалi магчымасць плацiць на 25 % менш за страхаванне 

гаспадарчых пабудоў i на 15 % менш пры страхаваннi фабрычнай вытворчасцi, 

кошт якой перавышаў 30 тыс. руб. Была створана сетка страхавых агентаў (па 

два на кожны павет шасцi заходнiх губерняў)» [28, с. 67–68].  

Э. Вайніловіч адзначае: «Галоўным кіруючым дырэктарам нашых агенцтваў 

стаў Антон Багдашэўскі, які перыядычна аднаўляў дамову з Паўночным 

таварыствам, з кожным разам дамагаючыся ўсѐ больш выгадных умоў, дзякуючы 

прыхільнасці да нас галоўнага інспектара Паўночнага таварыства, шаноўнага 

Аляксандра Банкоўскага з Варшавы, які па-ранейшаму прыязджаў у Мінск на 

сходы нашага грамадства. А калі пасля больш блізкага знаѐмства са страхавой 

дзейнасцю ў сценах Аграрнага грамадства з’явілася ідэя стварэння ўласнай 

страхавой кампаніі на аснове прынцыпу ўзаемнасці, Банкоўскі не толькі не 

перашкаджаў нам як канкурэнтам, а ўвесь час даваў неабходныя ўказанні і 

рэкамендацыі, а таксама кіраваў нашымі першымі крокамі» [13, с. 86].  

Існавалі цяжкасці, як піша Вайніловіч, у зацвярджэнні статутаў, бо 

«неабходна было ліквідаваць пэўнае прыходскае спаборніцтва паміж асобнымі 

губернямі, з аднаго боку, а з другога – пераадолець недавер ўраду да кожнага 

калектыўнага дзеяння грамадства землеўладальнікаў на Крэсах» [13, с. 86]. 

Патрабавала для сябе аўтаномнай самастойнасці Ковенская губерня, бо яна мела 

большую статыстыку пажарных выпадкаў, асабліва ад падпалаў. Ровенскае 

сельскагаспадарчае таварыства падтрымлівала «ўсе нашы імкненні, а прадстаўнік і 

старшыня таварыства паважаны Браніслаў Гружэўскі з Кельм вельмі часта 

прыязджаў на нашы сходы» [13, с. 87]. Э. Вайніловіч канстатуе: «Ковенскія 

дэлегаты неаднаразова прыязджалі на перагаворы ў Мінск. Дапушчальныя саступкі, 

якія не супярэчылі б асноўнаму прынцыпу «ўзаемнасці», на якім грунтаваліся 

мінскія канцэпцыі, ім былі прадастаўлены, але ўсѐ скончылася тым, што хоць 

Ковенская губерня і ўвайшла згодна са статутам у тэрытарыяльную зону нашых 

аперацый, аднак там было створана спецыяльнае Ковенскае таварыства 

страхавання ад пажараў» [13, с. 87]. Вайніловіч адзначае цікавы факт: «Літоўцы 

дасылалі нам на перамовы не простых людзей: у Мінск прыязджаў Аляксандр 
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Мейштовіч, у наступным Старшыня праўлення Віленскага земскага банка і член 

Дзяржаўнага Савета, чалавек незвычайнай энергіі і палітычнага вопыту, сталых 

перакананняў, які добра арыентуецца ў краявых пытаннях, у будучыні адвакат па 

пытаннях нацыянальнасцяў і рэлігій у заканадаўчых палатах. У якасці прадстаўніка 

ковенских землеўладальнікаў быў ковенскі памешчык і губернскі маршалак па 

прызначэнні Пѐтр Сталыпін, з якім я тады завязаў сваѐ першае знаѐмства» [13, 

с. 87]. У 1892 г., пасля атрымання згоды ад улад, былi створаны пасады ганаровых 

страхавых куратараў, якiя кантралявалі страхавую дзейнасць агентаў [28, с. 68].  

Эдвард Вайніловіч ва ўспамінах піша аб хадатайніцтвах аб зацвярджэнні 

статута «Мінскага таварыства ўзаемнага сельскагаспадарчага страхавання», па 

якім Кіеўскае генерал-губернатарства абмежавала тэрыторыю дзейнасці шасцю 

беларуска-літоўскімі губернямі [13, с. 88]. Як адзначае І. Мельнікаў, «Мiнскаму 

таварыству ўзаемнага сельскагаспадарчага страхавання было забаронена 

распаўсюджваць сваю дзейнасць на багатыя Валынскую, Падольскую i 

Кiеўскую губернi. Праблемы былi таксама i ў адносiнах з землеўласнiкамi на 

Ковеншчыне, якiя за сваѐ ўступленне ў страхавое таварыства хацелi атрымаць 

30-працэнтную скiдку на страхавыя паслугi» [28, с. 68]. 

Зацвярджэнне статута «Мінскага таварыства ўзаемнага сельскагаспадарчага 

страхавання» адбылося 17 лютага 1900 г. Э. Вайніловіч канстатуе: «Немалая 

заслуга ў гэтым належыць адвакату Станіславу Кастравіцкаму, які пастаянна 

пражываў у сталіцы, бескарыслівага застпуніка і папячыцеля нашага Грамадства. 

Увесь год пайшоў у абмеркаванні арганізацыйных пытанняў, і толькі 1 студзеня 

1901 г. Грамадства ўзаемнага страхавання пачало сваю дзейнасць. Каб пачаць сваю 

дзейнасць, спатрэбілася сабраць 50 тыс. руб. закладу, якія я павінен быў знайсці, 

але ўсѐ так удала склалася, што грошы неўзабаве да мяне вярнуліся. Я быў абраны 

старшынѐй Назіральнага савета, старшынѐй Праўлення стаў Вітольд Лопат, членамі 

праўлення – Зыгмунд Венцлавовіч і Войцэх Івановіч, апошні ад Росенскага 

аграрнага грамадства. Грамадства развівалася добра і, нягледзячы на пастаянныя 

зніжкі для яго членаў, назапасіла прыстойны рэзервовы капітал» [13, с. 89–90].  

Дадзенае таварыства, у асноўным, страхавала ад пагроз пажару. Акцыянернае 

таварыства мела пастаянныя страхавыя стаўкі, а стаўкі таварыства ўзаемнага 

страхавання маглi вагацца ў залежнасцi ад страхавога выпадку. І. Мельнікаў 

канстатуе, што «тыя землеўласнiкi, якiя страхавалiся ў Мiнскiм таварыстве 

ўзаемнага сельскагаспадарчага страхавання, мелi магчымасць атрымлiваць 

дывiдэнды ў перыяды, калi колькасць пажараў не была вялiкай. Акрамя гэтага, 

кожны дваранiн, якi застрахаваў у таварыстве ўзаемнага страхавання сваю 

маѐмасць на суму больш чым 3 тыс. руб., аўтаматычна атрымлiваў права на ўдзел у 

агульных сходах таварыства. На працягу ўсяго толькi аднаго года Мiнскае 

таварыства ўзаемнага сельскагаспадарчага страхавання сабрала капiтал у 60 тыс. 
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руб.» [28, с. 68]. Мельнікаў прыводзіць статыстычныя звесткі, якія сведчаць аб 

паспяховым развіцці Мiнскага таварыства ўзаемнага сельскагаспадарчага 

страхавання: «У 1903 г. членамi таварыства былi 1965 землеўласнiкаў. Агульная 

сума страхавых аперацый склала больш за 23,5 млн руб. Найбольшая колькасць 

страхавых здзелак адзначалася ў Мiнскай i Гродзенскай губернях. Дарэчы, 

паспяховая дзейнасць канкурэнтаў прымусiла ў 1903 г. Мiнскае акцыянернае 

страхавое таварыства знiзiць на 25 % страхавыя тарыфы. У сваю чаргу Мiнскае 

таварыства ўзаемнага сельскагаспадарчага страхавання ў перыяд з 1904 г. па 1909 г. 

без вялiкiх цяжкасцей выплацiла дывiдэнды сваiм клiентам. Аб узроўнi развiцця 

арганiзацыi сведчыць параўнальная лiчба полiсаў i страхавых сум. Калi ў 1901 г. 

было выдадзена 3068 полiсаў на агульную сумму 13 995 123 руб., то ў 1911 г. – 

11 224 полiсы на суму 53 380 775 руб.» [28, с. 68]. 

І. Мельнікаў, аналізуючы гiсторыю сацыяльна-эканамiчнага развiцця 

Беларусi ў польскiх дарэвалюцыйных публiцыстычных выданнях, звяртае ўвагу, 

што А. Лянтоўскі, падрабязна вывучыўшы дзейнасць Мiнскага страхавога 

таварыства адзначае: «Створаная ў 1900 г. па iнiцыятыве Мiнскага 

сельскагаспадарчага таварыства страхавая арганiзацыя абслугоўвала амаль усе 

губернi Паўночна-Заходняга краю. Яе пачатковы капiтал складаў 500 тыс. руб., а 

сума страхавых узносаў – каля 400 тыс. руб.» [30, с. 68]. Даследчык падкрэслiваў, 

што пры Мiнскiм страхавым таварыстве працавала прадстаўнiцтва Варшаўскага 

страхавога таварыства «Ceres», якое страхавала землеўласнiкаў ад наступстваў 

градабою. А. Лянтоўскi адзначаў, што ў перыяд з 1901 г. па 1911 г. таварыства 

застрахавала маѐмасцi на агульную сумму 374,5 млн руб. Акрамя гэтага, страхавая 

арганiзацыя панiжала страхавыя тарыфы для землеўласнiкаў Паўночна-Заходняга 

краю Расiйскай iмперыi, чым станоўча ўплывала на развiццѐ сельскай гаспадаркi ў 

рэгiѐне [30, с. 68]. Таварыства займалася пастаўкамі збожжа ваеннаму міністэрству 

Расійскай імперыі і продажам ячменю піваварным заводам Санкт-Пецярбурга і 

Масквы, стварэннем узорнага кірмашу на Залатой Горцы па продажы коней і іншай 

жывѐлы, гандлем з Варшавай па збыце малочных прадуктаў [65]. 

Не да канца рэалiзаваным застаўся праект МТСГ аб стварэнні «Таварыства 

ўзаемнага пазямельнага крэдыту». Урад на чале з С. Вiтэ ў 1895 г. прыняў 

Палажэнне аб устанаўленнi дробнага крэдыту, па якім уводзiліся новыя фiнансавыя 

ўстановы – крэдытныя таварыствы. Мiнскiя землеўладальнікі чакалi зменаў у 

крэдытна-фiнансавай сферы, бо былі не задаволеныя працай земскiх банкаў. Як 

адзначаў на лютаўскім з'ездзе МТСГ (1893 г.) Я. Кавалеўскі, «у Вiленскiм земскiм 

банку ўмовы атрымання крэдыту былi зусiм нявыгаднымi для дваран» [28, с. 68]. 

Для перамоў з кiраўнiцтвам Вiленскага земскага банка была створана спецыяльная 

камiсiя на чале з графам В. Тацiшчавым, якая патрабавала ад банка знiзiць сумы 

аплат за выдзяленне крэдыту, а таксама штрафаў за пратэрмiноўку выплат 
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працэнтаў па крэдытах. Але Вiленскi земскi банк адхiлiў такія патрабаваннi [28, 

с. 68]. Дэлегацыя прадстаўнiкоў Мiнскага, Росенскага сельскагаспадарчых 

таварыстваў і прадстаўнiкоў сельскагаспадарчых сiндыкатаў з Гродна i Кобрына 

прыбылі ў пачатку 1899 г. з візітам да мiнiстра фiнансаў у Пецярбург, дзе 

дамовіліся аб знiжэннi земскiмi банкамi сумы выплат за пратэрмiноўку выплат па 

крэдытах [28, с. 68].  

Адмiнiстрацыя МТСГ спрабуе рэалiзаваць яшчэ адзін праект па стварэннi 

Паўночна-Заходняга сельскагаспадарчага таварыства ўзаемнага 

кароткатэрмiновага крэдыту. Але гэты праект не падтрымалі прадстаўнiкі 

Вiленскага i Ковенскага сельскагаспадарчых таварыстваў. І. Мельнікаў канстатуе: 

«Звязана гэта было з тым, што мiнчане прапанавалi стварэнне таварыства, якое б 

засноўвалася на выкупе вэксаля, прадстаўленага землеўласнiкам, а не на 

доўгатэрмiновым крэдыце, заснаваным на закладзе зямельнай маѐмасцi. Да таго ж, 

падобныя крэдытныя ўстановы ўжо дзейнiчалi ў Шаўляi i Панявежы» [28, с. 69]. 

Прадстаўнікі Вiленскага i Ковенскага сельскагаспадарчых таварыстваў бачылі ў 

МТСГ канкурэнта ў фінансава-крэдытнай дзейнасці. І. Мельнікаў дадае: «Член 

Вiленскага сельскагаспадарчага таварыства Ваўжынец Путкамер у адной з 

прадмоў падкрэслiваў, што землеўласнiкi з iншых губерняў, не з’яўляючыся 

членамi МТСГ, але, уваходзячы ў Мiнскае таварыства ўзаемнага страхавання, 

знаходзiлiся ў значна горшым становiшчы, чым iх калегi з Мiнска» [28, с. 69]. 

Варта адзначыць такі факт, што менавіта Мінскае таварыства сельскай гаспадаркі 

дапамагала даўжнікам Віленскага банка, арганізаваўшы дзейнасць, накіраваную 

«на рэканструкцыю запазычанасці землеўласнікаў, якая ажыццяўлялася ў 1893 г., 

1898 г. і 1902 г.» [29, с. 69].  

Праект стварэння таварыства ўзаемнага доўгатэрміновага земскага 

крэдытавання, пачатак якому быў пакладзены яшчэ ў 1893 г., быў не зусім удалым 

[13, с. 90]. Э. Вайніловіч так апісвае гэтыя перадумовы: «Складанае становішча 

даўжнікоў земскіх акцыянерных банкаў, высокія дывідэнды іх акцыянераў, больш 

лѐгкія ўмовы налічэння працэнтаў і амартызацыі ў Шляхецкім банку, добрае 

развіццѐ грамадства земскага крэдытавання ў Каралеўстве, нарэшце, магчымасць 

стварэння яшчэ адной арганізацыі, якая ахоплівае наш Край, усѐ гэта разам узятае 

не давала спакою нашаму сельскагаспадарчаму таварыству. Гэта была вечная 

праблема: яна ў тым ці іншым выглядзе з'яўлялася на парадку дня на пасяджэннях 

Таварыства, закранаючы з пераменным поспехам у залежнасці ад напору 

ініцыятара. Яна мела пастаянных заступнікаў у асобе Свянціцкага, Эўгенівуша 

Кавалеўскага, графа Лявона Лубенскага, В. Івановіча і інш. Перыядычна 

з’яўляліся людзі, здольныя дапамагчы справе, напрыклад: Медзекша, князь 

Пузына, Юзаф Карповіч (у будучым – таленавіты дырэктар Волжска-Камскага 

банка ў Варшаве), граф В. С. Тацішчаў, у той час маршалак Мінскага павета, 
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пазней старшыня многіх крэдытных устаноў і нават кандыдат у міністры 

фінансаў» [13, с. 90]. Быў распрацаваны праект статута таварыства ўзаемнага 

доўгатэрміновага земскага крэдытавання. З імі ў 1893, 1899, 1900, 1902 гг. у 

складзе дэлегацыі МТСГ на прыѐм да міністра фінансаў С. Вітэ ездзіў і 

Э. Вайніловіч. Члены дэлегацыі сустракаліся і з дырэктарам канцылярыі Вітэ 

Баляславам Малашэўскім, з генералам Багдановічам, міністрам унутраных спраў, 

з А. Суворыным, рэдактарам часопіса «Новы час». «Усюды нашы старанні 

лічыліся справядлівымі, усе ўхвальвалі праект нашага статута, <...> у выніку ніхто 

нічога не рабіў» [13, с. 90–91]. Вайніловіч далей разважае: «Адны тлумачылі гэта 

закуліснай гульнѐй акцыянерных банкаў, іншыя – нежаданнем урада мець у краіне 

такую магутную ў перспектыве арганізацыю, як крэдытнае зямельнае таварыства 

ў краі, а трэція тлумачылі тым, што міністэрства фінансаў лічыць, што ў дадзены 

момант грашовы рынак і так перанасычаны каштоўнымі паперамі, а сам урад 

плануе новую эмісію. Напэўна, усе гэтыя прычыны, стваралі сітуацыю не на нашу 

карысць. Быў нават момант, калі ўсѐ ўжо было гатова, не хапала толькі подпісу 

міністра фінансаў у статуце, каб давесці справу да канца» [13, с. 91]. Вітэ 

патрабаваў, каб Э. Вайніловіч як упаўнаважаны ад МТСГ унѐс невялікія змены ў 

адзін з параграфаў, што і было зроблена [13, с. 91]. У гэты перыяд Расійская 

імперыя рыхтавалася да вайны з Японіяй «i мiнскiм землеўласнiкам было заяўлена, 

што справа самастойнага таварыства доўгатэрмiновага крэдыту павiнна быць 

адкладзена да лепшых часоў» [28, с. 69]. Але, як піша Э. Вайніловіч, «пасля такой 

велізарнай працы і старанняў нам удалося ўсяго толькі дамагчыся некаторых 

змяненняў у статутах акцыянерных банкаў: раней ¾ % накіроўваліся на 

адміністрацыйныя пытанні, а ¼ % – на амартызацыйныя, а цяпер ½ % – на 

першую і ½ % – на другі артыкул, і ў гэтым была заслуга нашага шаноўнага 

адваката Станіслава Кастравіцкага» [13, с. 91].  

Такiм чынам, крэдытна-фiнансавыя i страхавыя арганiзацыi, створаныя 

МТСГ, фармiравалi ўмовы для больш хуткага пераходу эканомiкi Расiйскай 

імперыi ад феадалiзму да капiталiзму. Менавіта прадстаўнікі дваранства, якія 

прыкладалі максімальныя намаганні і задзейнічалі свае асабістыя сувязі і 

патэнцыял, змаглі направіць эканоміку краю на развіццѐ і пашырэнне 

фінансавай падтрымкі. Стварыўшы таварыства ўзаемнага страхавання, 

Эдвард Вайніловіч праз гэту ўстанову дапамагаў утрымаць зямлю тым, хто яе 

страціў. Крэдытна-фінансавыя і страхавыя арганізацыі пры Мінскім ТСГ 

спрыялі мадэрнiзацыi эканомiкi Беларуска-Лiтоўскага краю ўвогуле i Мiнскай 

губернi ў прыватнасцi. Дзеячы МТСГ, начале са сваім лідарам Эдвардам 

Вайніловічам, з'яўляюцца яркімі прадстаўнікамі той часткі дваранства, якая 

за кошт асабістых сродкаў прыносіла максімальную карысць не толькі сабе, а 

дзяржаве і роднаму краю.   



34 
 

РАЗДЗЕЛ 3 

УСТАНОВА ДРОБНАГА КРЭДЫТУ – КЛЕЦКАЕ ПАЗЫКОВА-

АШЧАДНАЕ ТАВАРЫСТВА ЭДВАРДА ВАЙНІЛОВІЧА 

 

У канцы XIX – пачатку XX стст. землі Паўночна-Заходняга краю 

знаходзіліся ў цэнтры асноўных эканамічных змен (фарміравання новай 

прамысловасці, гандлю i фінансава-крэдытнай сферы). Прадстаўнікі дваранства 

прыкладалі намаганні, задзейнічалі свае асабістыя сувязі і патэнцыял, таму 

змаглі скіраваць эканоміку краю на развіццѐ і пашырэнне фінансавай 

падтрымкі. 

У 1840–1914 гг. ідзе працэс станаўлення банкаўскай сістэмы беларускіх 

губерняў, узнікнення новых пазыковых устаноў, чаму садзейнічала сумесная 

дзейнасць палітыкі Міністэрства фінансаў і Дзяржаўнага банка Расійскай 

імперыі [15, с. 59]. Нараўне з буйнымі крэдытнымі ўстановамі ўзнікалі дробныя. 

У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі, Нацыянальнай бібліятэцы імя 

Ф. Скарыны ѐсць тэксты заканадаўчых актаў, гадавыя справаздачы і статуты 

крэдытных таварыстваў, якія раскрываюць асаблівасці дзейнасці ўстаноў 

дробнага крэдыту [33–38; 40; 42–43; 45–46; 48]. 

«Сярод усіх устаноў дробнага крэдыту асаблівае месца займаюць 

пазыкова-ашчадныя таварыствы (у некаторых выданнях – касы) – найбольш 

раннія з кааператыўных устаноў», – піша К. Драздова [15, с. 63]. У. Ліхадзедаў 

таксама адзначае, што ў другой палове XIX – пачатку XX стст.: «Шырокае 

развіццѐ атрымалі таварыствы ўзаемнай пазыкі і пазыкова-ашчадныя 

таварыствы» [25, с. 67]. 

Пазыкова-ашчадныя касы і таварыствы з'явіліся ў сярэдзіне 1870-х гг. 

Шырокае распаўсюджанне такія ўстановы дробнага крэдыту атрымалі ў 1880-я 

гг. У 1888 г. у Мінскай губерні было 8 пазыкова-ашчадных кас [43]. Большасць 

такіх устаноў насіла ведамасны характар. Мэты пазыкова-ашчадных кас 

заключаліся ў прадастаўленні магчымасці членам зрабіць зберажэнні з тых 

грошай, якія яны атрымлівалі ў якасці заробку, і для тых, хто меў патрэбу ў 

пазыцы [43, арк. 7–165]. Пазыкова-ашчадныя ж таварыствы былі адкрытыя для 

ўсіх гараджан без ix падзелу па сацыяльным статусе i веравызнанні, як, напрыклад, 

Навагрудскае і Клецкае пазыкова-ашчадныя таварыствы [43, арк. 68–80; 121–140]. 

Пашырэнню ўстаноў гэтага кірунку спрыяла з'яўленне Палажэння аб ўстановах 

дробнага крэдыту 1895 г., дзе вызначаліся правілы адкрыцця таварыстваў [60, с. 64].  

С. В. Барадаеўскі піша аб тым, што існуе розніца паміж пазыкова-ашчадным 

і пазыковым таварыствамі: «У пазыкова-ашчадным таварыстве кожны член 

абавязаны скласці адначасова або па частках пай (не менш чым 10 і не больш за 

100 рублѐў), тады як у крэдытным таварыстве такіх паѐў няма» [10, с. 46]. 



35 
 

Аналізуючы дваранскія крэдытна-фінансавыя ўстановы, Ігар Мельнікаў 

канстатуе: «На пачатку ХХ ст. назiраецца развiццѐ ашчадных кас, якiя стваралiся 

пры сельскагаспадарчых таварыствах. У Вiленскай губернi ў 1901 г. працавала 

9 такiх кас, у Гродзенскай – 5, Мiнскай – 16, Вiцебскай – 8, у Ковенскай, якая 

таксама ўваходзiла ў склад Паўночна-Заходняга краю Расiйскай імперыi, было 

33 ашчадныя касы. Агульная сума ўкладаў у касах усiх пяцi беларуска-лiтоўскiх 

губерняў складала 3 млн 659 тыс. руб. Асноўнай мэтай ашчадных кас было 

стварэнне ўмоў дзеля зблiжэння землеўласнiкаў i нiжэйшых слаѐў насельнiцтва: 

дробнай шляхты i сялянства. Гэтую функцыю з поспехам выконвалi, напрыклад, 

ашчадныя касы ў Клецку i Парэччы» [29, с. 69].  

25 студзеня 1881 г. прадстаўнікі сельскагаспадарчых таварыстваў літоўска-

беларускіх губерняў прынялі ўдзел у спробе палітычнага рэфармавання Расійскай 

імперыі. З’езд быў скліканы па ініцыятыве расійскага міністра ўнутраных спраў 

Міхаіла Лорыс-Мелікава для абмеркавання землеўласнікамі дзяржаўных праблем, у 

асноўным развіцця сельскай гаспадаркі. Ад рускіх губерняў дэлегаты на з’езд 

выбіраліся земствамі, а ад літоўска-беларускіх – сельскагаспадарчымі таварыствамі, 

паколькі земствы там не існавалі. Акруговыя з’езды павінны былі абраць дэпутатаў 

на Усерасійскі з’езд, які многія лічылі пачаткам расійскага парламента. Мінскае 

таварыства сельскай гаспадаркі накіравала ў Смаленск на з’езд Віктара Свіду і 

Эдварда Вайніловіча [13, с. 65]. 

Са з’езда ў Смаленску, які не меў працягу, бо «Міністэрства Міхаіла Лорыс-

Мелікава ў сувязі са смерцю Аляксандра II (1 сакавіка 1881 г.) спыніла сваю 

дзейнасць», Эдвард Вайніловіч прывѐз узор статута пазыкова-ашчаднага 

таварыства і дазвол на яго адкрыццѐ ў 1881 г. у м. Клецк Слуцкага павета 

[13, с. 68–69]. Аб гэтым факце Э. Вайніловіч піша так: «Не толькі новыя надзеі 

прывѐз я са Смаленска, але і адну рэальную карысць: там я падрабязна азнаѐміўся 

з пытаннем дробнага крэдытавання. Аформіўшы ў Смаленску статут ашчадна-

крэдытнага таварыства, я вырашыў адкрыць такую ўстанову ў сваѐй мясцовасці» 

[13, с. 69].  

У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску (далей – НГАБ у 

Мінску) ѐсць дакументы на рускай мове па Мінскім губернскім праўленні 

распарадчага аддзялення (пачаты 9 сакавіка 1881 г. і скончаны 20 мая 1894 г.) 

аб адкрыцці Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства – «Справа па прашэнні 

памешчыка Эдуарда Адамавіча Вайніловіча аб заснаванні Клецкага пазыкова-

ашчаднага таварыства Слуцкага павета і зацвярджэнне праекта статута. Статут 

Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства», якая складаецца з 34 аркушаў з 

адваротамі [42].  

Першы аркуш дакумента – прашэнне Э. А. Вайніловіча з яго аўтографам 

[42, арк. 1] (Дадатак 2):  
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“Его Превосходительству 

Господину Минскому 

Губернатору  

Помещика Слуцкого уезда  

Эдуарда Адамовича 

Войниловича  

Прошение 

 

Желая основать в Слуцком уезде Клецкое Ссудо-сберегательное 

Товарищество имею представить на благоуважение Вашего 

Превосходительства устава сего Товарищества и прошение на имя Его 

Высокопревосходительства Министра Финансов, снабжая требуемым 

количеством подписей и просьбою дать надлежащий ход сему делу.   

 

1881 года Марта 7-ого дня     Э. А. Войнилович”. 

 

У даведцы ад 26 жніўня 1881 г. адзначаецца, што «Слуцкі памешчык 

Эдуард Адамавіч Вайніловіч 9 сакавіка 1881 г. падаў на імя губернатара 

прашэнне, да якога дадаў прашэнне жыхароў Мінскай губерні Слуцкага павета, 

Ланьскай, Клецкай, Цімкавіцкай і сумежных з імі валасцей на імя міністра 

фінансаў хадайніцтва аб зацвярджэнні праекта статута Клецкага пазыкова-

ашчаднага таварыства і сам праект таварыства, просячы даць гэтым справам 

належны ход» [42, арк. 2]. У рэзалюцыі да даведкі адзначаецца: «Кіруючыся 2 

заўвагай да 2128 арт. X т. 1 часткі Закона 1876 года, прашэнне жыхароў 

Мінскай губерні Слуцкага павета, Ланьскай, Клецкай, Цімкавіцкай і сумежных 

з імі валасцей, якія хадайнічаюць перад міністрам фінансаў аб зацвярджэнні 

праекта статута Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства і сам праект статута 

прадставіць ад асобы губернатара на зацвярджэнне міністру фінансаў. Дадзенае 

распараджэнне давесці да ведама Слуцкаму павятоваму паліцэйскаму 

ўпраўленню для аб'явы памешчыку Эдуарду Адамавічу Вайніловічу перапіскі 

па губернскім праўленні» [42, арк. 2 адв., 3]. Дакумент падпісаны нам. віцэ-

губернатара, старшым саветнікам і вык. абавязкі губернатара, віцэ-

губернатарам, а самі подпісы невыразныя (Дадаткі 3 – 5).  

На прашэнні Э. Вайніловіча стаіць дата 7 сакавіка 1881 г., а ў даведцы ад 

26 жніўня 1881 г. адзначаецца, што Слуцкі памешчык Эдуард Адамавіч Вайніловіч 

9 сакавіка 1881 г. падаў на імя губернатара прашэнне аб адкрыцці Клецкага 

пазыкова-ашчаднага таварыства. Мабыць, гэта не вельмі прынцыпова: відаць, 

памыліўся сакратар у лічбах, тым больш, што і на архіўнай справе 7928, ф. 299, воп. 

2 на форзацы напісана: пачата 9 сакавіка 1881 г і скончана 20 мая 1894 г. 
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Наступны архіўны дакумент датуецца 18 верасня 1881 г. і прызначаны 

Міністру фінансаў ад Мінскага губернатара, у якім паведамляецца, што з нагоды 

прашэння памешчыка Э. А. Вайніловіча і кіруючыся пэўным законам, Міністру 

фінансаў для разгляду прадстаўляецца прашэнне ад жыхароў Слуцкага ўезда, якія 

хадайнічаюць аб зацвярджэнні статута Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства 

[42, арк. 4]. Подпіс пад дакументам адсутнічае (Дадатак 6).   

У дакуменце ад Мінскага губернатара Слуцкаму павятоваму 

паліцэйскаму ўпраўленню значыцца: «Асобая канцылярыя па крэдытнай 

частцы Міністэрства фінансаў ад 21 кастрычніка 1881 года за № 12283, 

паведамляе мне, што міністр фінансаў 22 кастрычніка 1881 года зацвердзіў 

статут Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства, аб чым данесена Урадаваму 

Сенату, прадставіў дзве копіі згаданага статута і просіць, калі ў адносінах да 

гэтай справы няма ніякіх перашкод, зрабіць распараджэнне аб перадачы адной 

копіі статута фундатарам таварыства і паведаміць ім аб дазволе адкрыць 

таварыства на падставе зацверджанага статута. Паліцэйскаму ўпраўленню 

паведаміць аб гэтым і прадставіць яму адну копію статута Клецкага пазыкова-

ашчаднага таварыства для ўручэння памешчыку маѐнтка Савічы Эдуарду 

Адамавічу Вайніловічу пад распіску і аб'явіць яму, што фундатары могуць яго 

адкрыць на падставе згаданага статута. Аб часе пачатку дзейнасці таварыства 

абавязкова паведаміць губернскаму праўленню, куды прадставіць распіску 

Вайніловіча аб аб'яве яму гэтага распараджэння і атрыманні дадатку» [42, арк. 

5-5 адв.]. Дакумент подпісу не мае (Дадаткі 7, 8). 

З Міністэрства фінансаў Мінскаму губернатару ад 27 кастрычніка 1881 г. 

было распараджэнне, дзе Асобай канцылярыяй па крэдытнай частцы 

паведамлялася аб зацвярджэнні міністрам фінансаў 22 кастрычніка 1888 года 

статута Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства, аб данясенні пра гэта 

Урадаваму Сенату. Далей значылася: калі Мінскі губернатар не мае для гэтай 

справы ніякіх перашкод, то няхай аб'явіць заснавальнікам таварыства з 

перадачай ім аднаго экзэмпляра статута з прыкладаемых дадаткаў, што 

таварыства можа быць заснавана згодна са статутам; указвалася таксама, што 

Мінскі губернатар павінен даць распараджэнне аб надрукаванні статута ў 

мясцовых губернскіх ведамасцях і паведаміць аб часе адкрыцця таварыства ў 

крэдытную канцылярыю [42, арк. 6]. Дакумент падпісаны віцэ-дырэктарам і 

начальнікам аддзялення, подпісы неразборлівыя (Дадатак 9).  

У даведцы і рэзалюцыі Губернскага Праўлення ад 28 лістапада 1881 г. 

паведамляецца аб прашэнні памешчыка маѐнтка Савічы Эдуарда Адамавіча 

Вайніловіча і хадайніцтве жыхароў Слуцкага павета аб зацвярджэнні статута 

Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства і перадачы аднаго экзэмпляра 

Э. А. Вайніловічу, а другога – у мясцовыя губернскія ведамасці для друкавання 
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(Дадатак 10). У дакуменце агаворвалася, что другі экзэмпляр статута Клецкага 

пазыкова-ашчаднага таварыства абавязкова «возвращѐн был (копия – П. М.) в 

первый стол Губернского Правления» (Дадаткі 11, 12). І далей: «Дело закончить и 

своевременно сдать в архив» [42, арк. 7 адв., 8]. Подпісы намесніка саветніка, 

намесніка віцэ-губернатара і старшага саветніка на дакуменце неразборлівыя 

(Дадатак 12).  

«Успаміны» Э. Вайніловіча ўтрымліваюць згадкі пра наступныя факты і 

асобы: «Вярнуўшыся (са з'езда ў Смаленску – П. М.), я ўпрасіў свайго суседа 

Міхаіла Мержаеўскага паехаць у Вільню і ў Верках бліжэй азнаѐміцца з 

вядзеннем такіх спраў у такім жа ашчадна-крэдытным таварыстве, 

заснаваным спадаром Ямантам. Затым, сабраўшы ў сябе суседзяў, я ўнѐс тры 

тысячы рублѐў, як пачатковую суму, адкрыў такое Таварыства, якое ў нас 

называлі «Клецкім Банкам». У гэтым банку я ніколі не працаваў, бо на паездкі ў 

Клецк часу не было, і з бухгалтэрыяй знаѐмы не быў. Усім гэтым кіраваў мой 

паважаны сусед і прыяцель Рамуальд Рымша» [13, с. 69]. 

Наступны аркуш архіўнай справы 7928 ужо на фірменным (як сказалі б 

цяпер) бланку – гэта рапарт Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства, датуемы 

4 ліпеня 1882 г. Рапарт адрасаваны Мінскаму губернатару ад Клецкага пазыкова-

ашчаднага таварыства. У ім паведамляецца аб тым, што праўленне ў сувязі з 

дазволам міністра фінансаў ад 22 кастрычніка 1881 г. на адкрыццѐ згаданага 

таварыства адкрыла яго ў мястэчку Клецк і выбрала членаў праўлення банка: 

Аляксандра Свянціцкага, Карла Мержаеўскага і Эдуарда Яленскага, старшынѐй 

паверачнага савета выбраны Эдуард Адамавіч Вайніловіч [42, арк. 9]. Уверсе 

аркуша размешчаны надпіс: «Праўленне Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства», унізе – круглая пячатка «Клецкае пазыкова-ашчаднага таварыства». 

Подпісы пад рапартам членаў праўлення Аляксандра Свянціцкага і Карла 

Мержаеўскага напісаны разборліва (Дадатак 13).  

Дадзены дакумент і «Успаміны» Э. Вайніловіча ўтрымліваюць важны 

факт: імѐны членаў праўлення Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства: 

Аляксандр Свянціцкі, Карл Мержаеўскі, Эдуард Яленскі, Рамуальд Рымша.  

У рэзалюцыі Губернскага Праўлення ад 21 ліпеня 1882 г. ідзе размова аб 

уведамленні Асобай канцылярыі па крэдытнай частцы аб адкрыцці Клецкага 

пазыкова-ашчаднага таварыства і выбранні членаў праўлення і старшыні 

паверачнага савета [42, арк. 10]. На дакуменце подпісы саветніка, віцэ-

губернатара, старшага саветніка неразборлівыя (Дадатак 14).  

Эдвард Вайніловіч ва «Успамінах» адзначае: «Дзякуючы асабістым 

сувязям з тагачасным мінскім губернатарам А. І. Пятровым, у далейшым – 

памочнікам варшаўскага генерал-губернатара, а затым сенатара, без асаблівых 
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клопатаў па дарозе са Смаленска я атрымаў у Менску дазвол на стварэнне 

такога Таварыства ў Клецку» [13, с. 69].  

Зноў звернемся да архіўных дакументаў. Прашэнне Мінскаму 

губернатару Э. А. Вайніловіч напісаў 7 сакавіка 1881 г. Статут Клецкага 

пазыкова-ашчаднага таварыства быў падпісаны намеснікам упраўляючага 

Міністэрствам фінансаў, таварышам міністра П. Нікалаевым 22 кастрычніка 

1881 г. У рэзалюцыі Губернскага Праўлення паведамляецца аб закрыцці справы 

ў адносінах да Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства і перадачы яе ў архіў і 

стаіць дата 28 лістапада 1881 г. У рапарце членаў праўлення аб адкрыцці 

Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства значыцца дата 4 ліпеня 1882 г. 

Рапарт напісаны на фірменным бланку, значыць, Клецкае пазыкова-ашчаднае 

таварыства пачало сваю работу раней. Калі? Трэба ўлічваць яшчэ і тыя 

абставіны, што патрэбен быў час, каб выбраць для пазыкова-ашчаднага 

таварыства месца (будынак) у Клецку. Нават, калі ўлічваць прамежак часу з 

падачы прашэння (7 сакавіка 1881 г.) да зацвярджэння статуту (22 кастрычніка 

1881г.), то гэта ўжо 6 месяцаў, на працягу якіх ішла перапіска паміж Мінскім 

губернатарам, Міністэрствам фінансаў, Слуцкім павятовым паліцэйскім 

упраўленнем, Асобай канцылярыяй па крэдытнай частцы. Супрацоўнікі ААТ 

«ААБ Беларусбанк» у Мінску патлумачылі, што датай заснавання банкаў 

лічыцца тая, якая стаіць на статуце банка, ашчаднай касы, пазыковага 

таварыства і г. д. Значыць, дата ўзнікнення Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства – 22 кастрычніка 1881 г. Не так ужо і хутка адкрылася пазыкова-

ашчаднае таварыства, як піша аб гэтым Э. Вайніловіч. Але, мабыць, для таго 

часу гэта было «хутка», бо Вайніловіч канстатуе: «Словы «старанні і сувязі» 

сѐння здаюцца ўжывальнымі не да месца, але ў тыя часы, калі кожная акцыя, 

звязаная са сходам, здавалася падазронай, без старанняў і сувязяў нічога нельга 

было зрабіць» [13, с. 69]. Адсюль вынікае, што менавіта Эдвард Вайніловіч, 

дзякуючы сваім «старанням і сувязям», садзенічаў адкрыццю і адкрыў Клецкае 

пазыкова-ашчаднае таварыства.  

У разглядаемай архіўнай справе 7928 наступныя аркушы з 11 па 15 з 

адваротамі (усяго 10 аркушаў) – копія статута Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства [42, арк. 11 –15 адв.]. Статут друкаваны, складаецца з 8 раздзелаў, 

мае заўвагі ад рукі ўнізе на аркушах 11, 12 адв., 13. На аркушы 11 уверсе злева 

напісана: «На сапраўдным напісана: Зацвярджаю нам. упраўляючага 

Міністэрствам фінансаў, таварыш міністра П. Нікалаеў. 22 кастрычніка 1881 

года. Сапраўдна: Нам. начальніка аддзялення П. Іваноў» (Дадатак 15). 

Далей ідзе тэкст статута. Статут Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства складаецца з 8 раздзелаў і 5 падраздзелаў і мае 90 параграфаў.  
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Раздзел I «Мэты і склад таварыства» ўтрымлівае 15 параграфаў, у якіх 

прапісаны месца знаходжання, мэта таварыства, членства ў таварыстве і 

магчымая колькасць членаў, абавязкі і правы членаў таварыства, паявыя ўзносы 

і разліковыя кніжкі, механізмы выключэння і выбыцця па асабістым жаданні з 

таварыства (Дадаткі 15, 16).  

Цікавым падаецца першы параграф, у якім адзначаецца, што «Клецкае 

пазыкова-ашчаднае таварыства засноўваецца ў фальварку Дэмбы Клецкай 

воласці Слуцкага павета Мінскай губерні» (Дадатак 15, § 1). Мы высветлілі, 

што фальварак Дэмбы знаходзіўся паміж Клецкам і в. Садовая. 

У раздзеле II «Абаротны капітал» 2 параграфы, 16 і 17, прысвечаны 

складанню і суме абаротнага капіталу (Дадатак 16).  

Раздзел III «Абароты таварыства» складаецца з агульных палажэнняў – 

5 параграфаў з 18 па 22 і мае 3 падраздзелы. У агульных палажэннях вызначаюцца 

прыѐм грашовых укладаў, выдача і заключэнне пазык, вяртанне ўкладаў, 

пратэрмінаваныя абавязацельствы па ўкладах і іх пагашэнне (Дадатак 17). 

Падраздзел А «Уклады» мае 7 параграфаў – з 23 па 29 – і прапісвае асаблівасці  

прыняцця ўкладаў ад кліентаў, налічэння працэнтаў, велічыню працэнтаў па 

ўкладах і прыбытку, асаблівасці грашовых кніжак (Дадатак 17). У падраздзеле 

Б «Пазыкі» 16 параграфаў – з 30 па 45– вызначаны выдачы пазык, вышэйшы 

памер пазыкі, асаблівасці гарантыі на пазыкі, пазыкі на мінімальную і 

максімальную суму, тэрміны на атрыманне пазыкі і яе пагашэнне, памер 

працэнтных ставак на пагашэнне пазык, адтэрміноўкі на пазыкі, пазыкі пад 

заклад, продаж маѐмасці за даўгі, пагашэнне пазык па ўнесеным паі, выплата 

пазык раней устаноўленага тэрміну (Дадаткі 18–20). Падраздзел В «Крэдыты» 

мае 6 параграфаў – з 46 па 51: заключэнне і тэрміны вяртання крэдытаў, 

дакументы па крэдытах, памер працэнтаў па крэдытах. (Дадатак 20).  

Раздзел IV «Запасны капітал» складаецца з 3 параграфаў – 52–54: 

складанне і фарміраванне капіталу, вядзенне асобай прашнураванай кнігі 

(Дадатак 20).  

У раздзеле V «Упраўленне» – 31 параграф, з 55 па 84, і 3 падраздзелы. У 

агульным палажэнні – склад праўлення (Дадатак 20). Падраздзел А 

«Праўленне» ўключае 12 параграфаў – з 56 па 67: абавязкі, функцыі, 

паўнамоцтвы членаў праўлення. У § 64 вызначаны абавязкі Праўлення, якое 

прадстаўляе ведамасці за кожныя 6 месяцаў і падрабязную справаздачу за 

кожны год аб грашовых абарачэннях таварыства, ведамасці і справаздачы 

правяраюцца саветам і з яго заўвагамі прадстаўляюцца на разгляд агульнага 

сходу, у адным экзэмпляры падаюцца для інфармавання міністру фінансаў і 

друкуюцца ў мясцовых губернскіх ведамасцях (Дадаткі 21, 22). Падраздзел Б 

«Паверачны савет» складаецца з 6 параграфаў – 68–73: функцыі, абавязкі, 
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паўнамоцтвы савета (Дадатак 22). У падраздзеле В «Агульны сход» 

11 параграфаў – з 74 па 84: скліканне, старшынства, голас у таварыстве, прыѐм 

у члены таварыства, пастановы агульнага сходу, якія запісваюцца ў асобую 

прашнураваную кнігу (Дадаткі 22, 23).  

Раздзел VI «Размеркаванне прыбыткаў і страт таварыства» мае 1 параграф 

– 85: калі, як, паміж кім размяркоўваюцца, як вызначаюцца прыбыткі і страты 

таварыства. 

Раздзел VII «Спыненне спраў таварыства» мае 3 параграфы – з 86 па 88: 

закрыццѐ таварыства пастановай агульнага Сходу і за дзеянні, якія не 

прапісаныя ў статуце, у выпадку спынення спраў таварыства па пэўных 

прычынах (Дадатак 23). 

Раздзел VIII «Агульныя пастановы» ўключае ў сябе §§ 89, 90: 

непаразуменні па выкананні статута вырашаюцца міністрам фінансаў, спрэчкі 

паміж членамі таварыства – агульным сходам (Дадатак 24). 

Эдвард Вайніловіч ва «Успамінах» піша, што тыя 3 тыс. руб., якія ѐн унѐс 

пры арганізацыі таварыства, у хуткім часе «атрымаў назад», а «Клецкі Банк» 

набываў усѐ большае значэнне, і былі гады, калі яго абарот дасягаў 800 тыс. 

руб., які для такой нязначнай тэрыторыі быў велізарным. Я толькі «honoris 

causa» лічыўся Старшынѐй назіральнага савета банка, падпісваў справаздачы і 

старшынстваваў на агульных сходах. Уплыў гэтай установы ў сферы малога 

крэдыту і зберажэнняў быў значным, паколькі зберажэнняў ніхто не рабіў, або 

трымалі ў высокапрацэнтных, але ненадзейных крэдытах. Пасля адкрыцця 

гэтага банка рэдка хто з дробных уласнікаў або работнікаў не лічыў патрэбным 

трымаць капітал на кніжцы ў банку, бо пасаг дачцэ быў больш эфектыўным, 

калі ѐсць пацвярджэнне ў банкаўскай кніжцы. І тут мы сустрэліся з адной 

нечаканасцю: усе, хто працаваў, адкладалі зберажэнні ў банку, а мясцовыя 

памешчыкі ў большасці карысталіся крэдытамі. Пазней сталі звяртацца за 

крэдытамі і сяляне ў сувязі з купляй зямлі. Але згодна са статутам банка крэдыт 

не выдаваўся без пэўнага паручыцельства» [13, с. 69–70].  

У статуце Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства асаблівасці 

паручыцельства вызначаліся ў §§ 32, 35, 38, 39, 43, 44 (Дадаткі 18–20).  

Э. Вайніловіч канстатуе: «Жадаючы дапамагчы тым, хто мае ў гэтым 

патрэбу і для ажыўлення банкаўскіх аперацый, я ахвотна выступаў 

паручыцелем. Бывалі моманты, калі паручыцельствы дасягалі 30 тыс. руб. і, 

павінен сказаць, што я шмат страціў.  

Банк працаваў адзін дзень у тыдзень – у панядзелак (гандлѐвы дзень у 

Клецку). Сяляне збіраліся на рынку, а памешчыкі збіраліся ў банку, што давала 

магчымасць абмеркаваць многія бягучыя пытанні і стварыць іншыя 

супольнасці, напрыклад, «Узаемнай абароны пасеваў ад пажараў» пры ўмове 
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абавязковага выдзялення пацярпеламу саломы і сена ў натуральным выглядзе і 

г. д. Сфарміраваўся зборны тэрытарыяльны пункт. Кожны ведаў, што калі ѐн 

хоча сустрэцца з суседам, параіцца або дамовіцца – дастаткова паехаць у 

панядзелак у банк, у Клецк. Шмат гадоў кіраўніком і душой гэтай установы 

з'яўляўся мой годны сусед Стэфан Чарноцкі» [13, с. 70].  

Тут варта прадставіць вытрымкі з газеты «Звязда», дзе 29 ліпеня 2015 г. 

адбыўся дыялог за круглым сталом «Як сѐння працягваюцца традыцыі Эдварда 

Вайніловіча?», які Ніна Шчарбачэвіч правяла з дырэктарам Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі Вячаславам Даніловічам, загадчыкам Аддзела гістарыяграфіі і 

метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

Валянцінай Яноўскай, ксяндзом-магістрам, пробашчам касцѐла Св. Сымона і 

Св. Алены Уладзіславам Завальнюком, загадчыкам аддзела гісторыі беларускай 

дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН Беларусі Андрэем Унучакам, дэканам 

факультэта перападрыхтоўкі спецыялістаў адукацыі Беларускага дзяржаўнага 

педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка Уладзімірам Пуцікам.  

Андрэй Унучак адзначыў: «Вайніловіч стварыў таксама таварыства 

ўзаемнага страхавання. Праз гэту арганізацыю дапамагаў утрымаць зямлю тым, 

хто мог яе страціць. Таксама з'явілася Клецкая ашчадная каса (або банк). 

Вайніловіч унѐс туды шмат сваіх сродкаў. Для таго часу гэта было вельмі 

незвычайна. Прыязджалі з іншых гарадоў, і нават з Варшавы, каб паглядзець, як 

працуе Клецкі банк». 

Уладзіслаў Завальнюк падкрэсліў: «З гэтай нагоды варта прыгадаць 

словы Вайніловіча: «Я хачу, каб наш народ быў дастаткова багаты. Тады ѐн 

будзе і шчаслівы». 

Вячаслаў Даніловіч мяркуе: «Па сутнасці, ѐн імкнуўся да дзяржавы 

сацыяльнай справядлівасці, якую мы будуем сѐння. Пра гэта кажа і наш 

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. «Спачатку парадак, потым рэформы», – гэта 

ключавы прынцып» [63]. 

У архіўных дакументах справы 7928, ф. 299, воп. 2 ѐсць дакументы перапіскі 

паміж Клецкім пазыкова-ашчадным таварыствам і Слуцкім павятовым паліцэйскім 

упраўленнем. Слуцкае павятовае паліцэйскае ўпраўленне адпраўляла апавяшчэнні 

Клецкаму пазыкова-ашчаднаму таварыству аб тым, што, згодна з § 64, 

прадстаўляюцца ведамасці за кожныя 6 месяцаў і падрабязная справаздача за 

кожны год аб грашовых абарачэннях таварыства па пэўнай выкладцы міністру 

фінансаў і для друкавання ў мясцовых губернскіх ведамасцях. Аркуш 24 

разглядаемай справы змяшчае паведамленне ад Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства за № 14 ад 30 сакавіка 1892 г. Слуцкаму павятоваму паліцэйскаму 

ўпраўленню аб тым, што праўленне Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства 

справаздачу аб грашовых абарачэннях таварыства адправіла міністру фінансаў і ў 
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«Минскую Типографию для препечатания» [42, арк. 24]. Подпісы распарадчыка і 

членаў праўлення на дакуменце невыразныя (Дадатак 25).  

Клецкае пазыкова-ашчаднае таварыства адсылала паведамленні аб 

грашовых абарачэннях таварыства і Мінскаму губернскаму праўленню 

(Дадаткі 26, 27). Так, ад Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства ведамасць 

за 1-ю палову 1892 года адпраўлена Мінскаму губернскаму праўленню 

21 снежня 1892 г. за № 30 і гадавая справаздача па грашовых абарачэннях 

таварыства за 1893 г. – 27 лютага 1894 г. за № 12 [42, арк. 25, 31].  

У рэзалюцыі губернскага праўлення ад 15 сакавіка 1894 г. значыцца: 

«Прадпісаць Слуцкаму павятоваму паліцмайстру неадкладна данесці аб 

дзейнасці Праўлення Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства, згодна з § 64 

статута таварыства, распараджэнне аб надрукаванні ў губернскіх ведамасцях 

справаздачы аб дзейнасці таварыства за 1893 г., данесці аб выкананні дадзенага 

распараджэння» [42, арк. 32–32 адв.]. Подпісы старшага дарадцы і віцэ-

губернатара неразборлівыя (Дадаткі 28, 29).  

Слуцкі павятовы паліцмайстар у рапарце Мінскаму губернскаму 

праўленню адказвае: «У выкананне прадпісання ад 18 сакавіка за № 1588 маю 

гонар данесці губернскаму праўленню, што справаздача аб дзейнасці Клецкага 

пазыкова-ашчаднага таварыства за 1893 год прадстаўлена ў губернскае 

праўленне 4 красавіка для надрукавання ў губернскіх ведамасцях» [42, арк. 33]. 

Подпіс павятовага паліцмайстара наразборлівы (Дадатак 30). 

У матэрыялах справы 9285, фонда 299, воп. 2, арк. 1 маецца дакумент 

Міністэрства ўнутраных спраў за № 4824 ад 28 ліпеня 1888 г. дасланы на імя 

Мінскага губернатара, у якім паведамляецца: «Цыркулярам Міністэрства 

ўнутраных спраў ад 23-га лістапада 1876 г. за № 10.296 прапанавана губернскім 

начальствам зрабіць распараджэнне аб тым, каб таварыствы ўзаемнай дапамогі 

(а менавіта, грамадствы спажыўцоў, дапаможныя касы і таварыствы, пазыкова-

ашчадныя і пахавальныя касы), статуты якіх зацверджаны Міністэрствам 

унутраных спраў, прадстаўлялі ў Міністэрства справаздачы аб сваіх дзеяннях. 

Так як многія з названых таварыстваў не выконваюць дадзенага патрабавання, 

то я прашу Вас прыняць меры да прымусу дзеючых у вашай губерні 

таварыстваў да своечасовага прадстаўлення ў Міністэрства ўнутраных спраў аб 

іх дзейнасці; пры чым было б больш адпаведным, каб гэтыя справаздачы 

дастаўляліся ў Міністэрства непасрэдна праз губернскага начальніка» [43, арк. 

1]. Падпісаў дакумент нам. міністра ўнутраных спраў, сенатар Плеве, змацаваў 

віцэ-дырэктар Жахоўскі (Дадатак 31). 

У рапарце Слуцкага павятовага спраўніка ад 10 верасня 1888 г., 

адрасаваным Мінскаму губернскаму праўленню, адзначалася: «З мэтай 

выканання прадпісання ад 26 жніўня гэтага года № 6485 дакладаю губернскому 
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праўленню, што ў Слуцкім павеце існуе Клецкае пазыкова-ашчадная каса, статут 

якой зацверджаны міністрам фінансаў 22 кастрычніка 1881 года, аб чым было 

апавяшчэнне на імя заснавальніка касы памешчыка Эдуарда Вайніловіча і асобай 

канцылярыі па крэдытнай частцы Міністэрства Фінансаў ад 27 кастрычніка 1881 

года № 12284. Іншых таварыстваў узаемнай дапамогі ў Слуцкім павеце не існуе» 

[43, арк. 6–6 адв.]. Подпіс неразборлівы (Дадаткі 32, 33). 

У наступным рапарце Слуцкага павятовага спраўніка ад 30 лістапада 1888 

г. Мінскаму губернскаму праўленню размова ідзе аб тым, што спраўнік дасылае 

водгук праўлення Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства адносна 

прадстаўлення справаздач па аперацыях таварыства [43, арк. 33]. Подпіс пад 

дакументам неразборлівы (Дадатак 34). 

Ад Мінскага губернатара 5 студзеня 1889 г. было адпраўлена 

паведамленне ў Асобую канцылярыю па крэдытнай частцы Міністэрства 

фінансаў, дзе адзначалася, што Клецкае пазыкова-ашчаднае таварыства 

адпраўляла справаздачы з 1882 па 1888 гг. у Санкт-Пецярбургскае аддзяленне 

камітэта па сельскіх пазыкова-ашчадных таварыствах для перадачы ў 

Міністэрства фінансаў і для надрукавання ў Мінскіх губернскіх ведамасцях. 

Далей паведамляецца, што сачыць за выкананнем своечасовасці падачы 

справаздач і надрукавання іх ў мясцовых ведамасцях уваходзіла ў абавязкі 

Слуцкага павятовага спраўніка. [43, арк. 34–34 адв.]. Подпіс адсутнічае 

(Дадаткі 35, 36). 

Апошні дакумент у справе 9285, фонда 299, воп. 2 датуецца 16 чэрвеня 

1893 г. – гэта аркуш 190, у якім Слуцкі павятовы спраўнік дакладае ў Мінскае 

губернскае праўленне, што справаздача аб грашовых абарачэннях Клецкага 

пазыкова-ашчаднага таварыства прадстаўлена міністру фінансаў за № 16 і 

надрукавана ў «Минских губернских ведомостях» № 20 (Дадаткі 37 41). 

Архіўныя дакументы спраў 7928 і 9285 фонда 299, воп. 1 і 2 сведчаць, 

што на працягу 1882 – 1893 гг. вялася перапіска паміж Мінскім губернатарам, 

Міністэрствам фінансаў, Асобай канцылярыяй па крэдытнай частцы, Слуцкім 

павятовым паліцэйскім упраўленнем аб своечасовым прадстаўленні справаздач 

Клецкім пазыкова-ашчадным таварыствам і надрукаванні іх у «Минских 

губернских ведомостях».  

Справаздачы аб грашовых абарачэннях Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства, друкаваліся ў «Минских губернских ведомостях». Гэта афіцыйная 

губернская газета, якая выдавалася на працягу 1838–1917 гг. Мінскім губернскім 

праўленнем на рускай мове. Яна выходзіла штотыднѐва: з 1889 г. – 2 разы ў 

тыдзень, з 1890 г. – 3 разы ў тыдзень, з 1892 г. – 2 разы ў тыдзень. Газета мела 

афіцыйную і неафіцыйную часткі. Ведамасці і справаздачы Клецкага пазыкова-

ашчаднага таварыства друкаваліся ў неафіцыйнай частцы газеты. 
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У архівах газеты «Мінскія губернскія ведамасці» ў НГАБ знаходзяцца 

справаздачы розных фінансава-крэдытных устаноў. І. Саладкоў, адзначае, што 

ў мясцовых ведамасцях друкаваліся справаздачы толькі тых грашова-

фінансавых устаноў, у статутах якіх быў пазначаны такі пункт [52, с. 84].  

У статуце Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства выданню справаздач у 

«мясцовых губернскіх ведамасцях» абавязваў § 64 (Дадаткі 21, 22). Такая 

акалічнасць звязана, хутчэй за ўсѐ, са статыстычнай справаздачнасцю для збору 

поўнай і аб'ектыўнай інфармацыі аб развіцці крэдытна-грашовых адносін і для яе 

публічнага агляду. Такім чынам, бачна, якія менавіта аперацыі і ў якім памеры 

ажыццяўляюцца на працягу 6 месяцаў і года, якія вынікі атрыманы па кожнай з 

аперацый і якія артыкулы па кожнай аперацыі перанесены ў актыў або пасіў 

балансу, што павінна дакладна паказваць стан фінансавай установы ў дзень 

заканчэння яго аперацыйнага года (з 1 студзеня па 31 снежня).  

У выданні «Банкаўская справа Беларусі. Гісторыя» адзначаецца, што 

было «нямала недзяржаўных пазыкова-ашчадных кас і таварыстваў – у асобных 

установах, прадпрыемствах, маѐнтках, асабліва з канца XIX ст. <...> свабодныя 

сродкі, якія акумуляваліся ў іх, дасягалі значных сум, звычайна размяшчаліся ў 

дзяржаўным і камерцыйных банках і такім чынам папаўнялі іх крэдытныя 

рэсурсы. Сярод іншых крыніц тых рэсурсаў – сродкі сельскагаспадарчых 

таварыстваў і прадпрымальніцкіх арганізацый, а таксама страхавых агенцтваў» 

[2, с. 163]. 

Канкрэтная дата заканчэння дзейнасці Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства не вызначана. У «Минских губернских ведомостях» за люты 1917 г. 

надрукавана справаздача таварыства за 1916 г. Але ж і «Минские губернские 

ведомости» перасталі выходзіць у другой палове 1917 г. А. Блінец узгадвае: 

«Гэтую ўстанову як» адну са старэйшых і мацнейшых пазыковых кас» – згадваў 

аўтар першай «Геаграфіі Беларусі» Аркадзь Смоліч. Клецкі банк паспяхова 

працаваў да рэвалюцыйнага 1917 г.» [9]. 

Намі прааналізаваны ведамасці і справаздачы аб грашовых абарачэннях 

таварыства, надрукаваныя ў газеце «Минские губернские ведомости» за 1883–1901 

гг., а таксама справаздачы 1904, 1907, 1910, 1916 гг. Ведамасці і справаздачы аб 

грашовых абарачэннях Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства ўтрымліваюць і 

фонды 333, воп. 4, спр. 10302, арк. 2, 3 адв. у НГАБ у Мінску (Дадаткі 44, 45). 

Інфармацыя і справаздачнасць аб установах дробнага крэдыту па Мінскай губерні 

знаходзіцца ў фондах 1, 299, 295, 299 [38, 40–48]. 

На падставе ведамасцей і справаздач Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства, якія друкаваліся ў газеце «Минские губернские ведомости» і маюцца ў 

фондзе 333, вопіс 4, справа 10203, аркуш 3 адварот аўтарамі складзена зводная 
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табліца «Дынаміка даходаў і выдаткаў Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства за 

1884, 1885, 1889, 1890, 1900 гг.» (Дадаткі 1.1; 45; 53–57). 

У справаздачах Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства былі выкладзены 

наступныя дадзеныя: астатак на справаздачны год, прыход, расход і астатак на 

наступны год, колькасць паступіўшага па паях капіталу, колькасць запаснага 

капіталу, колькасць укладаў па тэрміне ўкладу, па памеры працэнтаў па ўкладзе, 

памеры і працэнты па займах; колькасць выдадзеных пазык з паручыцельствам і 

без паручыцельства, памеры працэнтаў, прыбыткаў і страт па пазыцы, расходы на 

кіраванне таварыствам, агульны рахунак прыбыткаў і страт.  

 

Табліца 1 – Дынаміка даходаў і выдаткаў (у рублях) Клецкага пазыкова-

ашчаднага таварыства за 1884, 1885, 1889, 1890, 1900 гг. 
Крыніцы штогадовага 

 грашовага абарачэння 

Веда-

масць  

за I пал. 

1884  

Справаздачы па гадах 

1885 1889 1890 1900 

На 1 студзеня бягучага года – у прыход 1696,30      

Паявых узносаў  7730,45 15248,70 167,49 30227,22 

Укладаў  5651,36 17718,34 26402,69 107243,24 

Займаў  2800 6900 1500  

Запаснага капіталу  94,52 1004,8 1242,44 5017,54 

Пераходзячых   134,32 222,67 2443,13 

Прыбыткаў  946,56 925,96 921,53 1937,54 

Разам  17222,89 41931,35 47088,35 146918,77 

На 1 студзеня бягучага года – у выдатак 

Пазык  16342,50 38559,40 37557,36 105656,87 

У астатку  764,32   41261,90 

Наяўнымі грашыма   511,13 2820,17 5005,77 

% паперамі   2780,75 6590,75 36256,13 

У маѐмасці  116,07 80,7 70,7  

Разам  17222,89 41931,35 47038,35 146918,77 

У прыход 

Паявых узносаў 1801,33 1848,02 2038,27 2787,85 4829,36 

% утрыманых пры пазыцы і адтэрміноўцы 814,31 2958,13 3346,2 3668,25 7118,50 

Пеня 9,41 56,87 144,69 195,87 266,15 

Вернутых пазык 10536 31861 75037,4 61733,88 197817 

Укладаў 3534,36 4494,22 22473,59 24340,81 58923,98 

Займаў 1500 1000 700  2000 

Запаснага капіталу 39,79 151,74 238,41 288,37 459,91 

% папер 114,73 1000 9998 9062,87 17396 

Прыбытак і % на працэнтныя паперы   364,32 573,20 1258,73 

Розных 11,12 53,65 51,58 101,34 169,06 

Пераходзячых  53,20 114,35 76,79 533,57 

Разам 19961,5 42576,83 115405,87 102822,28 290772,26 

На 1 ліпеня бягучага года наяўнымі 494,8     

У выдатак 

Паявых узносаў 107,64 246,10 1437,95 1750,78 2414,39 

Прыбытак на пай, выдадзены на рукі  168,85 249,78 635,13 571,69 944,93 

Пазык 1543 36221,50 74035 69384 216589 

% па пазыцы, выплачанай да тэрміну 10,34 91,04 104,25 28,76 144,38 

Укладаў 1345,63 3398 13789,24 13829,74 52323,82 

% па ўкладах 68,73 332,67 948,69 1296,39 3661,49 

Займаў 1944,33  6100 1000  

% па займах 67,76 90,00 431,38 47,50  
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% папер 1714,73 1000 9998 9062,87 17396 

Страты і % на працэнтныя паперы 86,25 39,17 164,70 13,9 266,42 

На кіраванне 173,89 804,89 1130,63 1214,32 2154,94 

Розных 11,20 94,69 80,34 120,28 198,20 

Абаротных 120,62 242,11 425,52 486,3 915,11 

Пераходзячых   26,00 80,65 196,58 

Разам 21163,27 42809,95 109296,83 98886,10 297202,46 

На 1 студзеня наступнага года – у прыход 

Паявых узносаў  9332,37 16749,2 17786,9 32642,19 

Укладаў  6747,58 26402,69 36918,76 113893,40 

Займаў  3800 1500 500 2000 

Запаснага капіталу  246,26 1242,44 1530,81 5477,50 

Прыбытку  1170,86 921,53 1677,13 2467,36 

Пераходзячых  53,20 222,67 218,81 2780,12 

Разам  21350,27 47088,35 58626,60 159260,57 

На 1 студзеня наступнага года – у выдатак 

Пазык  20730 37557,36 45207,48 124428,87 

Наяўнымі грашыма  281,20 2820,17 2889,93 4237,07 

% паперамі  250 6590,70 10459,12 30594,63 

У маѐмасць  116,07 70,7 70,7  

Разам  21350,27 47038,35 58626,60 159260,57 

Табліца складзена па: НГАБ у Мінску. Мінскія губернскія ведамасці. 1884. № 3.С. 8; 1886. № 

13. С. 3; 1887. № 13. С. 5; 1890. № 23. С. 6; 1891. № 63. С. 6. Фонд 333. Вопіс 4.Справа 

10203. Аркуш 3 адварот. 

 

Аналізуючы зводную табліцу, прыходзім да высновы, што сам паявы 

капітал служыў крыніцай для пакрыцця страт і для разлікаў па 

абавязацельствах, асабліва тады, калі недастаткова запаснага капіталу. 

Відавочна, што большая колькасць капіталу дазваляла выдаць і больш пазык. 

Абаротны капітал таварыства складаўся з узносаў па паі, укладаў, пазык, з 

запаснага капіталу. Вяртанне ўкладаў і выплат па пазыках забяспечваліся 

гадавымі прыбыткамі, запасным капіталам, сумамі, унесенымі членамі па паях. 

Аналіз ведамасцей і справаздач грашовага абарачэння Клецкага пазыкова-

ашчаднага таварыства, створанага Эдвардам Вайніловічам, сведчыць аб 

дастаткова паспяховай дзейнасці таварыства ў 1884–1890 гг. 

Архіўныя дакументы пацвярджаюць, што ведамасці і справаздачы 

Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства дакладна пераправяраліся Мінскай 

Казѐннай палатай [48, арк. 5–5 адв.]. У запісцы Мінскай Казѐннай палаты ад 9 

красавіка 1901 г. за № 499 да членаў праўлення таварыства адзначаецца, каб 

праўленне прадставіла падрабязную справаздачу аб разліках прыбыткаў і страт 

таварыства (Дадаткі 47–48). Праўленне Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства прадставіла падрабязную справаздачу сваіх разлікаў у Мінскую 

Казѐнную палату, якую адправіла 1 мая 1901 г. за № 17. (Дадаткі 49–52).  

У прааналізаваных дакументах пазначаны імѐны членаў паверачнага савета і 

членаў праўлення ў 1900–1901 гг.: Карл Яўстафіевіч Мержаеўскі, Эдуард 

Антонавіч Яленскі, Аляксандр Аляксандравіч Крачэльскі – члены паверачнага 

савета, члены праўлення – Стэфан Густававіч Чарноцкі (подпіс унізе пад 
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дакументам Стэфана Густававіча Чарноцкага) (Дадатак 46). На аркушах 1–1 

адв., 4, 7–7 адв. (ф. 333, воп. 1, спр. 10203 ) значацца імѐны членаў праўлення і 

паверачнага савета: Э. А. Вайніловіч, К. Е. Мержаеўскі, Э. А. Яленскі, У. Ерусіковіч, 

В Рымша, В. Лопат, Ю. В. Бярновіч, У. У. Піляўскі, К. М. Чарноцкі, С. Г. Чарноцкі, 

У. І. Пільскі, К. М. Ларнацкі (Дадаткі 42, 43, 51, 52).  

Эдвард Вайніловіч з’яўляўся старшынѐй паверачнага савета Клецкага 

пазыкова-ашчаднага таварыства. У абавязкі паверачнага савета ўваходзілі 

назіральніцкія функцыі, якія ўключалі ў сябе кантроль і назіранне за прыѐмам 

грашовых укладаў, заключэннем, выдачай і пагашэннем пазык, складаннем 

паявых узносаў, складаннем своечасовых ведамасцей і справаздач па грашовых 

абарачэннях і прадастаўленні іх Міністэрству фінансаў, Мінскаму губернскаму 

праўленню для друку ў газеце «Минские губернские ведомости», устанаўленне 

правілаў і форм справаводства, рахункаў і справаздачнасці савета праўлення.  

Праўленне Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства за кожныя паўгода, а 

таксама ў канцы справаздачнага года рабіла падрабязныя справаздачы аб 

грашовых абаротах згаданага таварыства. Ведамасці і справаздачы правяраліся 

саветам Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства і перадаваліся на разгляд 

агульнаму сходу членаў таварыства. Звесткі аб грашовых абаротах таварыства 

перасылаліся Міністру фінансаў для азнаямлення. Клецкае пазыкова-ашчаднае 

таварыства дасылала Мінскаму губернскаму праўленню ведамасці і справаздачы 

аб грашовых абарачэннях, якія губернскае праўленне перадавала для друку ў газету 

«Минские губернские ведомости».  

Клецкае пазыкова-ашчаднае таварыства займалася крэдытаваннем і 

землеўладальнікаў, і сялян. Гэта фінансавае аб'яднанне, якое ўзнікла дзякуючы 

намаганням Эдварда Вайніловіча, пашырала магчымасці розных катэгорый 

насельніцтва да рэалізацыі прыватнай ініцыятывы і павелічэння прыбыткаў, 

што спрыяла развіццю гандлю, прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў цэлым. 

Мэтай Эдварда Вайніловіча была падтрымка тых, хто працуе на зямлі, а не 

атрыманне асабістага прыбытку. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

У прадстаўленым даследаванні мы прасачылі дзейнасць на тэрыторыі 

нашай малой радзімы ўстановы дробнага крэдыту – Клецкага пазыкова-

ашчаднага таварыства, заснаванага Эдвардам Вайніловічам.  

Актуальнасць даследавання заключаецца ў тым, што службовае і 

грамадскае жыццѐ Эдварда Вайніловіча, які пакінуў значны след у грамадска-

палітычным, культурным і сацыяльна-эканамічным жыцці краіны, павінны быць 

вывучаны як мага паўней.  

З навуковага пункту гледжання, распрацоўка матэрыялу па Клецкім 

пазыкова-ашчадным таварыстве, створаным Эдвардам Вайніловічам, мае 

важнасць для вывучэння гісторыі Міншчыны і Беларусі.  

Аўтарамі праведзена вялікая падрыхтоўчая работа: прадстаўнікі з нашай 

школы прысутнічалі на навукова-практычных канферэнцыях «Беларусь і 

Эдвард Вайніловіч» ў Капылі і Нясвіжы, на канферэнцыі «Адкрыццѐ 

беатыфікацыйнага працэсу Слугі Божага Эдварда Вайніловіча» ў касцѐле Св. 

Сымона і Св. Алены; наведалі мясціны, звязаныя з імем і лѐсам Э. Вайніловіча; 

працавалі ў бібліятэцы імя Адама Міцкевіча Чырвонага касцѐла, гутарылі з 

ксяндзом-магістрам, пробашчам касцѐла Уладыславам Завальнюком. Мы 

наведалі  выставу гісторыка, філакартыста Уладзіміра Ліхадзедава, дзе 

дэманстраваўся арыгінал здымка «Клецкое ссудо-сберегательное 

товарищество». Нам дапамаглі супрацоўнікі Музея гісторыі Клеччыны 

вызначыць месца, дзе размяшчалася пазыкова-ашчаднае таварыства. 

У даследаванні прааналізаваны і цытуюцца 65 крыніц рознай накіраванасці: 

ад інфармацыйна-факталагічных і навукова-папулярных да навуковых. 

Аснова нашага даследавання – архіўныя крыніцы – дакументы 

Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Мінску: справы па прашэнні 

памешчыка Эдуарда Адамавіча Вайніловіча аб уладкаванні Клецкага пазыкова-

ашчаднага таварыства Слуцкага павета і зацвярджэнне праекта статута, справы 

аб праверцы справаздач пазыкова-ашчадных таварыстваў Мінскай губерні. У 

фондзе дваранскага сходу Мінскай губерні захаваліся звесткі пра грамадскую 

дзейнасць Э. Вайніловіча. 

Мы высветлілі, што службовае і грамадскае жыццѐ Эдварда Вайніловіча 

апіралася на грунтоўную, прынцыповую, стваральную пазіцыю, якая не дазваляла 

яму ісці на кампрамісы са сваім сумленнем. Стварыўшы таварыства ўзаемнага 

страхавання, Э. Вайніловіч праз гэту ўстанову дапамагаў утрымаць зямлю тым, 

хто яе страціў. Дзеячы Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі начале са сваім 

лідарам Эдвардам Вайніловічам з'яўляюцца яркімі прадстаўнікамі той часткі 

дваранства, якая за кошт асабістых сродкаў прыносіла максімальную карысць 



50 
 

не толькі сабе, а ў першую чаргу дзяржаве і роднаму краю. Прызнанне 

Каталіцкай Царквой Эдварда Вайніловіча блаславѐным сведчыць пра яго высокую 

духоўнасць. Ён здолеў вытрымаць удары лѐсу, якія не зламалі яго. А дзеля 

ўшанавання памяці сваіх памерлых дзяцей ѐн не проста збудаваў храм, а паставіў 

помнік, які з’яўляецца сімвалам нашай сталіцы. 

Працуючы з архіўным матэрыялам мы вызначылі канкрэтную дату 

ўзнікнення Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства – 22 кастрычніка 1881 г. 

і ролю менавіта Эдварда Вайніловіча, які, дзякуючы сваім старанням і сувязям, 

садзейнічаў адкрыццю і існаванню таварыства. Матэрыялы архіваў дапамаглі 

раскрыцць гісторыю ўзнікнення, функцыю, ролю пазыкова-ашчаднага 

таварыства ў Клецку. 

Прадастаўленне членам таварыства магчымасці атрымліваць працэнты на 

сумы, якія зберагаюцца, і займаць неабходныя ім грошы на больш прымальных 

умовах – ключавая мэта фінансавай установы, заснаванай Э. Вайніловічам. 

Членам Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства мог быць кожны жыхар 

Клецкай, Ланьскай, Цімкавіцкай і сумежных з імі валасцей пры ўмове, што за 

кандыдата ў члены таварыства прагаласуе большасць членаў паверачнага 

савета. А гэта не што іншае, як падтрымка тых, хто непасрэдна працаваў на 

зямлі, а значыць, развіццѐ свайго краю. Членамі Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства маглі быць і жанчыны. 

Архіўныя дакументы і «Успаміны» Э. Вайніловіча ўтрымліваюць важны 

факталагічны матэрыял: імѐны членаў праўлення Клецкага пазыкова-ашчаднага 

таварыства 1882–1901 гг. (Аляксандр Свянціцкі, Карл Яўстафіевіч Мержаеўскі, 

Эдуард Антонавіч Яленскі, Аляксандр Аляксандравіч Крачэльскі, Рамуальд 

Рымша, В. Рымша, Стэфан Густававіч Чарноцкі, К. М. Чарноцкі, Ю. В. Бярновіч, 

У. І. Пільскі, К. М. Ларнацкі, В. Лопат, У. Ерусіковіч, У. У. Піляўскі). Эдвард 

Вайніловіч з’яўляўся старшынѐй паверачнага савета Клецкага пазыкова-

ашчаднага таварыства.  

Справаздачы таварыства друкаваліся ў газеце «Минские губернские 

ведомости» два разы ў год: за першую палову года – падрабязная ведамасць, за 

год – падрабязная справаздача. Мы склалі і прааналізавалі зводную табліцу 

«Дынаміка даходаў і выдаткаў Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства за 

1884, 1885, 1889, 1890, 1900 гг.» 

Такім чынам, пацверджана гіпотэза даследавання: створанае Эдвардам 

Вайніловічам Клецкае пазыкова-ашчаднае таварыства пашырала магчымасці 

розных катэгорый насельніцтва для рэалізацыі прыватнай ініцыятывы і павелічэння 

даходаў, спрыяла развіццю гандлю, прамысловасці і сельскай гаспадаркі.  

Навізна работы ў тым, што раскрыты і абгрунтаваны механізмы дзейнасці 

Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства, паколькі ў крыніцах толькі адзначаны 
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факт заснавання Эдвардам Вайніловічам таварыства, аднак грунтоўнага аналізу 

работы і значэння ўстановы дробнага крэдыту не праводзілася. 

Падчас працы над тэмай работы знойдзены новыя факты, якія могуць 

стаць стымулам для наступнай даследчай работы (дзейнасць Клецкага 

пазыкова-ашчаднага таварыства; жыццѐвы шлях і дзейнасць Эдварда 

Вайніловіча). Засталося невысветленым пытанне аб даце закрыцця банка, 

толькі год – 1917, над якім аўтары прадаўжаюць працаваць. 

Па выніках даследавання аўтары падрыхтавалі ілюстрацыйна-апісальны 

альбом «Эдвард Вайніловіч: служэнне Богу, людзям і роднай зямлі», які 

прысвяцілі Году малой радзімы. 

Даследчая работа адзначана дыпломам I ступені на навукова-практычнай 

канферэнцыі «Беларусь, Клецкі край і Эдвард Вайніловіч» (21 верасня 2018, г. 

Клецк) арганізатарамі якой з'яўляліся Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі, Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А. 

Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Рыма-каталіцкі Касцѐл у 

Беларусі. Даследчая работа будзе надрукавана ў зборніку навуковых 

публікацый «Беларусь, Клецкі край і Эдвард Вайніловіч». 

На працягу пяці гадоў намі праводзіцца даследчая праца па філатэліі 

Беларусі. Паштовай маркі, прысвечанай Эдварду Вайніловічу, на сѐняшні дзень 

няма. Выяўлены 4 маркі, 3 малыя лісты, 5 паштовых канвертаў з выявамі касцѐла 

Св. Сымона і Св. Алены. Сумесна са старшынѐй прэзідыума праўлення грамадскага 

аб'яднання «Беларускі Саюз філатэлістаў» Піліповічам Сяргеем Уладзіміравічам і 

намеснікам старшыні прэзідыума, членам-карэспандэнтам Нацыянальнай акадэміі 

філатэліі РФ – Коласавым Львом Леанідавічам, з якімі цесна супрацоўнічаем, мы 

звярнуліся з прапановай у РУП «Белпошта» аб выпуску паштовай маркі, паштовай 

карткі або канверта з выявай Эдварда Вайніловіча. Да нашай прапановы вельмі 

станоўча аднесліся, але праблема ў іншым: дата нараджэння або смерці павінна 

быць кратнай 25 на год выпуску паштовай маркі.  

Ад нас паступілі прапановы для прадстаўнікоў кіраўніцтва раѐна: устанавіць 

мемарыяльную дошку на будынку, дзе размяшчалася Клецкае пазыкова-ашчаднае 

таварыства, заснаванае Эдвардам Вайніловічам 22 кастрычніка 1881 г.; 

арганізаваць выставу ці фестываль сельскай гаспадаркі, бізнес-кампанію імя 

Эдварда Вайніловіча, дзе можна будзе прадставіць фермерскія, індывідуальныя, 

дзяржаўныя гаспадаркі, прадпрымальніцкую і фінансавую дзейнасць. 

Практыка дзейнасці Клецкага пазыкова-ашчаднага таварыства канца 

XIX – пачатку XX стст., створанага Эдвардам Вайніловічам, можа дапамагчы 

ў распрацоўцы сучаснай заканадаўчай базы ў сферы ўстаноў дробнага крэдыту 

і спрыяць з’яўленню новых фінансавых прадпрыемстваў, развіццю малога і 

сярэдняга бізнесу ў нашай краіне.  
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