
Ірына Колабава (Мінск)

ПРЫ БЫ ТКОВА-ВЫ ДАТКОВЫ Я КНІГІ М АГІЛЁЎСКАГА  
МАГІСТРАТА ЯК  КРЫ Н ІЦ А ПА ГІСТОРЫІ ГАНДЛЮ  

Ў ДРУГОЙ П АЛОВЕ X V II-X V III ст.

Тэрыторыя Усходняй Беларусі, што знаходзілася ў непасрэднай блізкасці 
даРасіі, з’яўлялася своеасаблівай кантактнай зонай, дзе ў другой палове XVII -  
XVIII ст. склаліся спецыфічныя стабільна-лакальныя асаблівасці грашовай 
гаспадаркі.

Вывучэнне манетнага фонду і рэальнага кошту грашовых адзінак усходне- 
беларускага рынку гэтага часу дазваляе значна пашырыць агульную  карціну 
эканамічнага стану Беларусі.

Разглядаемы перыяд багаты не толькі матэрыяльнымі рэліктамі грашовага 
абарачэння, але і разнастайнымі пісьмовымі крыніцамі, якія запаўняюць тыя 
лакуны, што непазбежна застаюцца пры нават самым руплівым вывучэнні 
скарбавага матэрыялу. Дакументы ствараюць магчымасць даследаваць най- 
болын значныя аспекты грашовай гаспадаркі, напрыклад скласці кола граш о
вых адзінак, што былі ў абарачэнні, вызначыць іх рэальныя рынкавыя курсы 
і пакупніцкую  здольнасць, эвалюцыю рынкавых коштаў, мясцовую грашовую 
тэрміналогію, што была народжана ўзаемаўплывам польскай, літоўскай, заход- 
нееўрапейскай і расійскай лексік і, нарэшце, адсачыць праяўленне такіх функ
ций  грошай, як мера вартасці, сродак абарачэння, плацяжу, назапаш вання, 
сусветныя грошы.

3 другой паловы XVII ст. грашовая гаспадарка, якая грунтавалася на знач- 
най колькасці нізкапробнай манеты і параўнальна невялікім аб’ёме срэбных 
і залатых манет, усё часцей адыходзіць ад традыцыйных норм рынкавага аба
рачэння і ліку. Назіраю цца рэзкія ваганні курсаў асноўных наміналаў і, як 
наступства гэтага, коштавых суадносін паміж  імі. Манеты заходнееўрапейскіх 
краін даволі часта абарачаліся на рынках Беларусі пад тымі ж назвамі, што і іх 
польскія і літоўскія аналагі. Гэта «маскіроўка» часам не толькі вельмі абця- 
жарвае, але і робіць немагчымым адасабленне іншаземнай чаканкі з узгад- 
ваемых пісьмовымі крыніцамі граш овых сум.

Характэрнай асаблівасцю манетнага фонду Беларусі была надзвычайная 
стракатасць рынкавых сродкаў плацяжу. Наступствам такой разнастайнасці 
манет, што знаходзіліся ў абарачэнні, стала адсутнасць стабільнасці курсаў іх 
абарачэння і неабходнасць выкарыстання ў штодзённасці лікавых паняццяў 
для таго, каб прывесці да агульнай асновы розныя рэальныя наміналы многіх 
краін.

У першай чвэрці XVIII ст. дакладна адсочваю цца тэндэнцыі да ўзмацнення 
эканамічных кантактаў паміж Расіяй і Усходняй Беларуссю, рынак якой ува- 
браў не толькі значную колькасць расійскай манеты, але і некаторыя чыста 
расійскія лічыльна-грашовыя тэрміны. Усталёўваюцца даволі стабільныя суад-
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носіны паміж літоўскімі, польскімі і заходнееўрапейскімі наміналамі, з аднаго 
боку, і расійскімі -  з другога.

Найбольш поўную і глыбокую інфармацыю аб грашовай гаспадарцы ўсход- 
небеларускага рэгіёна захоўваюць прыбыткова-выдатковыя кнігі магілёўскага 
магістрата. А рыгінальныя магістрацкія кнігі, што дайшлі да нашага часу, 
знаходзяцца ў Н ацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў М інску (ф. 1817).

Часткова фрагментаваны варыянт гэтай выбітнай крыніцы ўвайшоў у шмат- 
томнае выданне -  «Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых 
книг губерний Витебской и Могилевской, хранящ иеся в центральном Витеб
ском архиве» (ГЮ М ), якое было апублікавана ў 70-я гады XIX -  пачатку XX ст.1

Параўнальны аналіз гэтых двух варыянтаў дае магчымасць адзначыць, 
што абсалю тная большасць запісаў архіўнага варыянту засталася неапубліка- 
ванай і, такім чынам, выключанай з навуковага звароту. У той жа час абнаро- 
даваныя ў ГЮ Ме лічыльныя кнігі не з’яўляю цца «рэпрынтам» архіўных матэ- 
рыялаў, часам гэта няпоўныя і нават недакладныя іх копіі.

Тым не менш бясспрэчна вялікае значэнне гэтай дакументальнай серыі 
ў асвятленні эканам ічнага і сацы яльнага ж ы цця не толькі М агілёва, але 
і Віцебска, Крычава, М сціслаўля, Оршы, Полацка, Ушачаў і Чачэрска. Акрамя 
прыбыткова-выдатковых кніг і актавых матэры ялаў магілёўскага магістрата 
ў ГЮМ увайш лі дакументы віцебскага і полацкага магістратаў; дакументы 
крычаўскай і ўшацкай магдэбургій; акты віцебскага, полацкага, аршанскага, 
мсціслаўскага земскіх судоў; акты віцебскага, мсціслаўскага, полацкага грод- 
скіх судоў; гродскія і земскія акты віцебскага ваяводства; земскія акты полац
кага ваяводства; дакументы чачэрскага староства.

3 23-га выпуску ГЮМа (дакументы 1712 г.) архіўныя дакументы пачы- 
наюць друкаваць у скарочаным варыянце. Сладальнік яго, архівіст і гісторык 
М іхаіл Лаўрэнцьевіч Вяроўкін, паведамляў, што лічыльная кніга за 1711 г. (22-і 
выпуск) -  «последняя подробная (поўнасцю выдадзеная. -  1. К.) приходо- 
расходная книга М огилевского магистрата. За последующие годы таковые 
книги представляю т не более, как только перечни доходов и расходов г. М о
гилёва»2. Вывучэнне рукапіснага варыянту прыбыткова-выдатковай кнігі за 1712 г. 
і кніг наступных гадоў прыводзіць тым не менш да высновы, што яны не заслу- 
гоўваюць якіх-небудзь скарачэнняў. Так, кніга за 1712 г. побач са шматлікімі 
пералікамі прыбыткаў і выдаткаў горада ўтры млівае даволі цікавыя і падра- 
бязныя запісы , што даты чаць граш овай гаспадаркі на тэрыторы і Усходняй 
Беларусі.

У 1877 г. першыя выпускі ГЮМа былі крытычна разгледжаны расійскім 
гісторыкам М іхаілам Флягонтавічам Уладзімірскім-Буданавым, які, даючы 
характары сты ку іх зместу і навуковай значнасці, пісаў: « ...напечатана то 
мов весьма немного; зато почти все напечатанные интересны в каком-либо 
отнош ении... большая половина всего издания занята приходно-расходными

1 ИЮ М . В итебск, 1871-1906. Вып. 1-32.
2 Там сам а. В итебск, 1891. Вып. 22. С. 35.
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книгами города М огилева, весьма важными для экономической истории стра
ны... Видно, что издатели, не мудрствуя лукаво, руководствовались истори
ческим чутьем, которое не обмануло их»1.

Адзначаючы недахопы гэтага выдання, аўтар канстатуе, што «витебское 
издание актов вовсе не имеет плана: ни систематического, ни хронологического. 
Это, конечно, один из самых крупных его недостатков. Случай установил 
в нем следую щ ий внеш ний порядок, вы держ анны й во всех ш ести томах: 
в первой половине тома помещаются приходо-расходные книги гор. Могилева; 
во второй акты, извлеченные из земских или магистратских книг». М. Уладзі- 
мірскі-Буданаў справядліва адзначае таксама не вельмі дакладны пераклад 
некаторых дакументаў на рускую мову.

Указваючы на вялікае значэнне ГЮ М а як гістарычнай крыніцы, ён за- 
ключае: «Предоставленный нами обзор содержания «Историко-юридических 
материалов» далеко не исчерпывает, что есть в них ценного для нации. Он 
и сделан нами только для того, чтобы обратить внимание исследователей на это, 
к сожалению, весьма мало распространенное издание. Остается только желать, 
чтобы Витебские издатели не прекращ али своего в высшей степени полезного 
труда»2.

Магілёў, які атрымаў магдэбургскае права ў 1577 г., хутка стаў найбуйней- 
шым на тэрыторыі Беларусі гандлёва-прамысловым цэнтрам. Менавіта таму 
прыбыткова-выдатковыя кнігі яго магістрата, якія рупліва з года ў год вяліся 
на працягу некалькіх стагоддзяў і ў большасці ў дастаткова добрым стане 
дайшлі да нашых дзён, сведчаць аб гісторыі грашовай гаспадаркі не толькі 
самога горада, але і ўсёй Усходняй Беларусі.

Прыбыткова-выдатковыя кнігі магілёўскага магістрата насычаны звест- 
камі аб набыцці дзеля патрэб магістрацкіх служачых прадуктаў харчавання, 
а таксама аб аплаце разнастайных паслуг, неабходных для забеспячэння дзей- 
насці магістрацкай установы.

На працягу другой паловы XVII -  XVIII ст. кошты тавараў і паслуг вызна- 
чаліся ў розных наміналах, што патрабуе звароту да курсаў абарачэння грашо- 
вых адзінак. вывучэння лікавых паняццяў і мясцовых адзінак вымярэння.

Інфармацыя аб коштах тавараў і паслуг на магілёўскім рынку прадстаўляе 
магчымасць напоўніць рэальным зместам тыя грашовыя адзінкі, што знахо- 
дзіліся ў абарачэнні на тэрыторыі Усходняй Беларусі ў другой палове XVII -  
XVIII ст.

Ваганні коштаў на тавары і паслугі звязаны з агульным працэсам інфляцыі, 
якая уплы вала на змены курсаў манетных наміналаў; аб'ёмам грашовай масы 
на руках у насельніцтва; якасцю саміх манет; суадносінамі па.між рынкавымі 
прапановамі і попытам з боку насельніцтва на асобныя віды тавараў; зразу- 
мела, мела значэнне мясцовае ці інш аземнае паходжанне тавару і інш.

1 В ладим ирский-Буданов М  И сторико-ю ридические м атериалы , извлеченны е из актовы х 
книг губерний  Витебской и М огилёвской. В итебск. 1871-1875 г. Т. 1—1V // О ттиск из К иевских 
уни верситетских  известий. 1877. №  3. С. 4 -5 .

2 Там сам а. С. 6.
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Кошты на харчовыя, нехарчовыя тавары і паслугі ў другой палове 
XVII -  XVIII ст. па матэрыялах прыбыткова-выдатковых кніг 

М агілёўскага магістрата (прыводзяцца мінімальныя  
і максімальныя ўзроўні1)

Харчовыя тавары

Акуні 10 штук 1 злоты 2 грошы (1685)
Акуні 1 капа 2,5 злотых (1706)
Алей вяршковы 1 фунт 20 грошаў (1709) -  12 грошаў (1716)
Алей раслінны 1 гарнец 2 злотыя (1743)
Алівы 1 фунт 1 злоты (1688) -  24 грошы (1690)
Алівы паўчвэрткі 7 грошаў (1710)
Асяцёр 1 фунт 7 грошаў (1685) -  10 грошаў (1697)
Арэх мускатны 1 штука 6 -8  грошаў (1714)
Асяцёр 1 штука 12 грошаў (1714)
Баран 2 злотыя (1684) -  2,5 злотых (1714)
Бораў 16 злотых (1714)
Буракі 1 вядро 8 грошаў (1719)
Віно 1 гарнец 6 злотых (1726) -  5,5 злотых (1736)
Віно 1 кварта 10,5 злотых (1714) -  1,5 злотых (1732)
Гарох 1 фунт 7,5 грошаў (1772)
Гарэлка 1 гарнец 2 грошы (1686) -  5 злотых 24 грошы (1716)
Гваздзіка 1 лот 12 грошаў (1685) -  3 злотыя (1758)
Г уркі 1 капа 27 грошаў (1714)
Г усь 1 злоты (1714)
Ж ыта 1 мерка 3 злотыя (1713)
Ж ыта 1 асьміна 40 злотых рускіх (1766) -  28 злотых рускіх 

(1768)
Імбір 1 фунт 15 грошаў (1682) -  2 злотыя 9 грошаў (1710)
Калач 1 грош (1712)
Карыца 1 лот 18-20 грошаў (1714)
Квят муш катны 1 лот 24 грошы (1685)
Кілбаса 1 колца 3,5 гроша (1679) -  6 грошаў (1713)
Кмін 1 фунт паўталера (1692) -  18 грошаў (1714)

1 С кладзена паводле: НГАБ. Ф. 1817. М агілёўскі м агістрат; ИЮ М . В итебск, 1871-1898. 
Вып. 1-27; С курат  К. У. Д аўнія беларускія меры. М інск. 1976.

Колабава 1. Н. Ры нкавы я кошты ў М агілёве другой паловы XVII -  70-х гг. X V III ст. // М ін у -  
лае і сучасная гісторыя М агілёва: зб. навук. прац 111 М іжнар. навук. канф. «Гісторыя М агілёва -  
м інулае і сучаснасць» / у кл ад  I. А. П уш кін , В. В. Ю дзін. М агілёў, 2003. Ч. I. С. 7 6 -8 4 .
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аўсяныя 1 кварта 4 шэлегі (1679) -  3 грошы (1744)
грачаныя 1 кварта 9 грошаў (1712) -  1 грош 1 шэлег (1714)
рысавыя 1 фунт 20 грошаў (1713) -  26 грошаў (1714)
ячныя 1 кварта 1 грош (1713) -  2,6 гроша (1744)

Кураня 9-10 грошаў (1716)
Курыца 6 грошаў (1714) -  1 злоты 10 грошаў (1720)
Лешч 18 грошаў (1710) -  1 злоты 7,5 гроша (1711)
Мёд 1 фунт 1 злоты 2 грошы (1699)
Мёд 1 гарнец 1 злоты (1706) -  4 злотыя (1713)
М індаль 1 фунт 20 грошаў (1685) -  3 злотыя (1719)
Мука 1 гарнец 12 грошаў (1710)
Мука паўмеркі 2 злотыя (1699)
Мяса 1 ш рот 15 грошаў (1698) -  25,7 гроша (1699)
Мяса 1 туш а 27 злотых (1710)
Мяса 1 ш тука 1 злоты (1720)
Парася 1 злоты (1713)
Пастэрнак пучок 12 грошаў (1719)
Перац 1 фунт 27 грошаў (1682) -  5 злотых (1714)
Піва 1 гарнец 10 шэлегаў (1683) -  10 грошаў (1722)
Пірог 1 грош (1683) -  2 грошы (1710)
Проса 1 кварта 1 чэх (1682) -  4 грошы (1710)
Пшаніца 1 чацвярціна 20-21 злоты (1717)
Пшаніца 1 асьміна 60 злотых рускіх (1766)
Пятрушка пучок 2 грошы (1719)
Разынкі 1 фунт 20 грошаў (1683) -  2 злотыя (1737)
Ракі 1 капа 25 грошаў (1686)
Рыж 1 фунт 12 грошаў (1685) -  1 злоты (1761)
Саланіна 1 фунт 5 грошаў (1685) -  10,5 гроша (1743)
Селядзец 10 ш тук 15 грошаў (1685) -  1 злоты (1697)
Селядзец 1 штука 3 грошы (1700)
Сліўкі 1 фунт 2 грошы (1722)
Солад 1 мерка паўталера (1689)
Соль 1 фунт 1 злоты 10 грошаў(1700)
Соль 1 кварта 10,5 грошы (1711) -  5 грошаў (1714)
Соль 1 гарнец 1 злоты 2 грошы (1710)- 1 злоты (1714)
Сыр 1 штука 5 грошаў (1684) -  8 грошаў (1685)
Фігі 1 фунт 1 злоты (1722)
Хлеб (сітны) 1 булка 18 грошаў (1697) -  2 грошы (1700)
Хлеб (чорны) 20 грошаў (1712) -  6 грошаў (1714)
Хлеб 1 бохан 1 злоты (1699) -  1,5 злотых (1700)
Хмель 1 мерка 7 грошаў (1685)
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Цукар 1 фунт 1 злоты (1685) -  4 злотыя (1706)
Цыбуля 1 пляцёнка 6 грошаў (1706) -  18 грошаў (1726)
Цыбуля 1 штука паўгроша (1697)
Цыбуля (насенне) 1 фунт 4 грошы (1679)
Цынамон 1 лот 1 злоты 15 грошаў (1713) -  15 грошаў (173"
Цяля 6 злотых (1716)
Ш афран 1 лот 20 грошаў (1712) -  5 злотых (1714)
Ш чупак 12 грошаў (1710) -  15 грошаў (1714)
Яблыкі 1 капа 2 грошы (1706) -  1 злоты 2,5 гроша (1714)
Яйкі 1 капа 1 злоты (1697) -  1 злоты 20 грошаў (1698)
Яйкі 10 штук 12 грошаў (1711) -  1 грош (1719)
Яйкі бітыя 10 штук 4,5 гроша (1714)
Ялавічына 1 чвэрць 5,5-7,5 злотых (1714)
Ячань 1 асьміна 28 рускіх злотых (1766)

Нехарчовыя тавары

Аброць 18 грошаў (1685) -  9 грошаў (1714)
Авёс 1 мерка 10 грошаў (1680) -  8 злотых (1711)
Бервяно 4,5 гроша (1679) -  1 грош (1681)
Боты 4 тымфы (1690) -  9 тымфаў (1761)
Бочка для 15 грошаў (1686)
захавання грошай
Брус паўталера (1692) -  чвэрць талера (1695)
Вазок санны 2 злотыя 4 грошы (1683) -  1 злоты 

20 грошаў (1686)
Вілы 3,6 гроша (1698)
Вол 31,5 злотых (1686)
Волава 1 фунт 7 грошаў (1679) -  18 грошаў (1729)
Вядро 8 капеек (1777)
Гарнастай 1 сарок 7 талераў (1695) -  12 рублёў (1738)
Гарнастай 1 штука 4 злотыя (1709)
Гліна 1 воз 2,5 капейкі (1758)
Дзёгаць 1 кварта 3 грошы (1692)
Дровы 1 воз 1 злоты 22 грошы (1713) -  9 грошаў (1722)
Дровы:

альховыя 1 воз 9 капеек (1775)
сасновыя 1 воз 10 капеек (1719)
сечаныя 1 воз 18 грошаў (1706) -  20 грошаў (1724)

Ж алеза 1 фунт 6 грошаў (1683)
Замок 12 грошаў (1685)
Казёл 3 злотыя 7,5 гроша (1750)
Каноплі 1 асьміна 16 злотых рускіх (1766)
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Кілім 22 злоты х (1709)
Кітайка 1 штука 11 злотых (1714)
Конь 21 талер (1686) -  62,5 злотых (1734)
Конь стары 3 злотыя 8 грошаў (1685)
Крэмень для 4 грошы (1714)
пісталета
Крыж срэбны 2 алты ны  (1714)
Кубак срэбны 70 злотых (1663)
Ліхтар 3 грошы (1682)
Медзь 1 пуд 48 тымфаў (1715)
Мерка для жыта 4 грошы (1689)
М ыла 1 фунт 6 грошаў (1682) -  10 грошаў (1714)
Нагавіцы 10 алты наў (714)
Нажніцы 9 грошаў (1712)
канцэлярскія
Палатно пасконае 1 локаць 4 грошы (1685)
Палатно швабскае 15 талераў (1737)
Панчохі 5 алтынаў (1714)
Папера 1 лібра 15 грошаў (1685) -  1 злоты 6 грошаў (1720)
Парахаўніца 1 грыўня (1714)
Пісталет 32,5 злотых (1714) -  12,5 злотых (1717)
Порах 1 фунт 15 грошаў (1682) -  1 злоты 10 грошаў (1697)
Рукавіцы 27 грошаў (1681) -  3 злотыя 5 грошаў (1690)
Рукавіцы воўчыя 2 злотыя (1699)
Рыдлёўка 3 грошы (1695) -  1,5 гроша (1710)
Салома 1 воз 6 грошаў (1683) -  30 грошаў (1749)
Сані 1 злоты 15 грошаў (1685) -  2 злотыя 

15 грошаў (1711)
Свечы 10 ш тук 4 грошы (1682)- 11 грошаў (1712)
Свінец 1 фунт 8 грошаў (1686)
Сена 1 воз 4 злотыя (1712) -  15 грошаў (1727)
Скура баранчыка 1 талер (1714)
Скура казліная 1 злоты 3 грошы -  7 злотых (1714)
Скура 1 злоты 15 грошаў (1685)
паўюхтавая
Собаль 9 рублёў (1706) -  42,5 талера (1714)
Собаль з хвастом 200 злотых (1683)
Спадніца 3 злотыя (1752)
саматканая
Стакан шкляны 3 грошы (1713)
Сукно 1 локаць 12 тымфаў (1716) -  6 тымфаў (1736)
Сякера 20 грош аў (1683) -  1 злоты (1714)
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Тачка
Тканіна на
жупаны
Труна простая
Тытунь
Тытунь
Фляш ш кляная
Цэгла
Чобаты
Ш абля
Ш апка
Ш апка сабаліная 
Ш уба вавёрчына

1 локаць

1 фунт 
1 папуша 
10 штук 
100 штук

20 грошаў (1685)
3 тымфы 5 грошаў (1692)

2 злотыя (1714)
10 грошаў (1685)
6 грошаў (1714)
4 злотыя (1714)
1 злоты (1685)
2 злотыя 16 грошаў (1685)
4 злотыя (1685) -  7 злотых (1695) 
2,5 злотых (1685) -  2 злотыя (1695) 
133 злотыя 10 грошаў (1699)
9 талераў (1714)

Паслугі

А гнянніку за пільнаванне агня ў тыдзень 
Вазніцы за прывоз 1 воза гліны 
Вазніцы за прывоз 1 воза цэглы 
Вайскоўцу за пісанне квіткоў 
Вартаўніку ратуш наму за тыдзень 
Грабцу сена
Дворніку, назіраўшаму за рамеснікамі, 
за тыдзень
Дворніку, які званіў у брацтве 
на малебен 
Ігумену за малітву 
Клікуну за тыдзень 
Ксяндзу за малітву 
М уляру за рамонт печкі 
За атмыканне замка слесару 
За акаванне кола кавалю 
За варту вярблюда за тыдзень 
За вырабленне скуры «ласіны»
За дастаўку ліста 
За два лісты па пошце 
За направу сякеры, што ў турме 
За ўвязванне рэестраў 
За пахаванне людзей убогіх 
двум работнікам у тыдзень 
Землякопу за выкапаны роў 
Падкоўка каня
Падкоўка каня (з коштам падкоў)

паўкапы (1684)
10 шэлегаў (1682)
1 чэх (1698)
2 злотыя 8 грошаў (1744)
2 злотыя (1700)
1 орт (1684)

1 капа (1698)
1 злоты (1700)

1 рубель (1738)
1 злоты 3 грошы (1700)
2 талеры (1680) -  паўталера (1692)
1 злоты 7 грошаў (1700)
6 грошаў (1700)
4 злотыя (1700)
14 асмакоў (1711)
2 злотыя (1710)
1 ш остак (1713)
1 злоты 6 грошаў (1700)
8 грошаў (1692) 
паўталера (1692)

2 злотыя (1710)
6 патройных (1684)
1 злоты (1683)
1 злоты 18 грошаў (1713)
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Пільнаванне сена за 2 дні 18 грошаў (1692)
Пісару за пісанне спраў паўталера (1697)
Пісару за пісанне лістоў 1 тымф (1744) -  2 тымфы (1745)
Рэзчыку дзёрну 18 грошаў (1684)
Спевакам за канцэрт 4 тымфы (1700)
Урадніку за знаходжанне
крадзенай жывёлы 10 талераў (1711)
Хрышчэнне знайдыша паўталера (1684)

Манетныя наміналы і грашова-лічыльныя паняцці
Алтын намінал у 3 капейкі; грашова-лічыльнае паняцце 

(3 капейкі ці 9 грошаў)
Асмак польскі грош
Грош грашовы намінал; грашова-лічыльнае паняцце
Грыўня грашова-лічыльнае паняцце (48 грошаў)
Злоты лічыльнае паняцце (30 грошаў)
Злоты рускі* лічыльнае паняцце (10 капеек ці 30 грошаў)
Капа граш ова-лічыльные паняцце (60 грошаў)
Капейка 1/100 рубля, вартасны парытэт 3 грошам
Орт грашовы намінал у 1/4—1/6 талера
Патройны грашовы намінал у 3 грошы
Рубель грашовы намінал; грашова-лічыльнае паняцце 

(100 капеек ці 300 грошаў)
Талер грашовы намінал; грашова-лічыльнае паняцце 

(90-180 грошаў)
Тымф грашовы намінал у 30 грошаў
Чэх (паўтарак) грашовы намінал у 1 V2 гроша
Ш остак грашовы намінал у 6 грошаў
Ш элег (солід) грашовы намінал у 1/3-1/5 гроша 

Метралагічныя адзінкі
Асьміна 1/2 чвэрці (чацвярціны)
Вядро 2 гарнцы вялікія -  4 гарнцы малыя -  11,295 л
Гарнец вялікі 2 гарнцы малыя -  5,6474 л

У перш ай чвэрці X V III ст. ва  У сходняй Беларусі ўсталёўваецца стабільны  курс  абарачэн
ня капейкі ў 3 польскія грош ы , што, у сваю  чаргу, азначала адпаведнасць 10 капеек 30 грош ам  
ці 1 польскам у злотаму.

Ц вёрды  курс абарачэння капейкі ствараў ум овы  для ўзн ікнення новага л ічы льнага  паняц- 
ця -  «рускі злоты», якое аб ’яд н ал а тр а д ы ц ы й н ы  тэрм ін  (злоты) і расійскую  граш овую  адзінку  
(капейка). Такім  чы нам , насельн іцтва  Усходняй Беларусі ўдала вы кары стоўвала ў  ш тодзённы х 
ры нкавы х аперацы ях  вельм і зручны я суадносіны , ш то склаліся паміж  звы клы м  л ічы льна-гра- 
шовым паняццем  і расійскай  манетай. Т эрм ін «рускі злоты » сустракаецца, напры клад , пры 
пераліку сум, вы плачаны х рэальны м і капейкам і на л ічы льны я злоты я.
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Гарнец малы ' 4 кварты -  2,8237 л
Кварта 1/4 гарнца малога
Капа 60 ш тук
Лібра 25 аркушаў
Локаць 0,6492 м
Лот 11,71 г
М ерка 7 кварт
Папуш а звязка тытунёвага лісця
Пуд 16,3805 кг
Сарок 40 ш тук
Ф унт 409,512 г
Чацвярціна чвэрць
Чвэрць 2 асьміны -  6 -8  пудоў
Чвэрка 1/2 гарнца
Ш рот кавалак
Ш тука палатна 48 локцяў; інш ых тканін -  30, 50, 60, 98 локцяў

Уладзімір Пашкевіч (Мінск)

Ш ЛЯХІ Ў Х ІЛ ЕН Н Я  А Д  ВЫ ПЛАТЫ  МЫ ТА  
НА ТЭРЫ ТОРЫ І ВКЛ У ПАЧАТКУ XVIII ст.

(ПАВОДЛЕ К Н ІГ М ЕТРЫ КІ ВКЛ)

Правядзенне гандлёвай дзейнасці ў  часы Вялікага Княства Літоўскага адбы- 
валася як у межах, якія ўстанаўліваў закон, так і з парушэннем норм закана- 
даўства. Адным з першых патрабаванняў закона была выплата мытных падат- 
каў, без чаго гандаль лічыўся незаконным, нелегальным, кантрабандным.

М этай дадзенага артыкула з’яўляецца высвятленне паруш энняў мытнага 
заканадаўства на тэрыторыі ВКЛ у пачатку X V III ст. Асноўнай крыніцай для 
правядзення даследавання з’яўляю цца дакументы кніг М етрыкі ВКЛ.

Да пачатку X V III ст. у ВКЛ склалася адладжаная сістэма мытнай службы, 
якая абапіралася на шматлікія пункты мытнага надгляду, так званыя каморы 
і прыкаморкі, размеш чаныя на асноўных гандлёвых шляхах. Каморы падзяля- 
ліся на сухапутныя і каморы воднага сплаву (на рэках). Паводле даных на 1703 г., 
у ВКЛ налічвалася 9 камор воднага сплаву, пяць з іх размяшчалася на тэрыторыі 
сучаснай Беларусі. У напрамку да порта Каралявец (Кёнігсберг, цяпер Калі- 
нінград) існавалі Віленская, Ковенская, Ю рбаркская і Гарадзенская каморы 
воднага сплаву, на р. Буг знаходзілася Берасцейская камора, а ў  напрамку да 
Рыжскага порта -  Віцебская, Полацкая, Дзісненская і Дынабургская каморы1.

Колькасць сухапутны х камор і прыкаморкаў у разглядаемы перыяд была 
значна большай, яны густой сеткай пакрывалі тэрыторыю ВКЛ, але дакладную

1 V L. Т. 6. Petersburg , 1860. S. 60.
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