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Разглядаецца адзін з аспектаў гісторыі грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі

ХIХ ст. — незаконная пераплаўка расійскай меднай манеты. На падставе неапублікаваных

архіўных матэрыялаў фонду вывучаецца праблема, якая не знайшла асвятлення на бела'

рускім матэрыяле канцылярыі віцебскага губернатара Нацыянальнага гістарычнага архіва

Беларусі. Аналізуюцца прычыны гэтай з’явы, супрацьстаянне ёй з боку дзяржавы, пры'

водзіцца апісанне некалькіх выпадкаў магчымага злачынства.

Тhe article deals with one aspect of the history of money circulation in the territory of Belarus

in the XIX century — illegal remelting Russian copper coins. Studying of the problem, which has

not found a review on Belarusian material, was based on unpublished archival materials Fund of

office of a Viciebsk governor of the National Historical Archives of Belarus. Analyzes the causes of

this phenomenon, opposition to him by the state, is a description of a few cases of possible crimes.
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Пэўная колькасць неапублікаваных архіўных спраў XIX ст., што захоў'

ваюцца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі (Мінск), утрым'

лівае матэрыялы аб правядзенні следчых мерапрыемстваў, звязаных з

праблемай незаконнай пераплаўкі расійскай меднай манеты [1—4].

Чаканка першых рускіх медных разменных манет — пулаў — адносіц'

ца да XV ст. [8, с. 95]. Далейшае выкарыстанне медзі адзначана ў ходзе

грашовай рэформы Аляксея Міхайлавіча (1654—1663), калі былі адча'

канены медныя драцяныя дзенга, капейка, грош (дзве капейкі) і алтын.
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Найвышэйшым жа наміналам у медзі, эмітаваным у ходзе гэтай рэфор'

мы, стаў круглы палціннік, які з'за метралагічнай адпаведнасці талеру

даволі часта называўся «медным яфімкам». Наступным этапам пуску ў

абарачэнне меднай манеты стала грашовая рэформа Пятра I (1700—

1718), калі з’явіліся медныя паўпалушка, палушка, дзенга і капейка, а

пазней — грош (дзве капейкі) і пяць капеек [6, с. 192, 255].

У далейшыя часы эмітаваліся медная палушка (1/4 капейкі), дзенга

(1/2 капейкі), 1, 2, 3, 4, 5, 10 капеек [10]. Акрамя таго, у перыяд 1725—

1727 гг. на кацярынбургскіх казённых горных заводах былі адчаканены

платы наміналам у рубель, палціну, паўпалціну, грыўню, пяць капеек,

капейку [10, с. 69; 9, с. 294—305]. Вядомы таксама адзінкавыя экзэмп'

ляры медных «сестрарэцкіх» рублёў 1770 і 1771 гг. — спроба рэалізацыі

праекта выпуску на Сестрарэцкім манетным двары ў 1768—1778 гг. ад'

паведных медных наміналаў для забеспячэння асігнацый [10, с. 84].

У перыяд знаходжання ў складзе Расійскай імперыі Варшаўскі ма'

нетны двор акрамя агульнарасійскіх медных наміналаў чаканіў медныя

адзін і тры грошы [10, с. 107]. Гельсінгфорскі манетны двор у час уклю'

чэння Фінляндыі ў склад Расійскай імперыі выпускаў медныя 1,5 і 10 пені

[10, с. 117].

У практыцы грашовага абарачэння пры неабходнасці праводзілася

перачаканка меднай манеты.

У канцы XVIII — пачатку ХХ ст. у адрозненне ад папярэдніх часоў

рэальная вартасць расійскіх медных манет значна перавышала іх на'

мінал, што прыводзіла да страт для дзяржаўнай казны, недахопу раз'

меннай і выціскання меднай манеты з абарачэння шляхам пераўтварэння

яе насельніцтвам у каштоўны металічны лом.

Нягледзячы на крымінальную адказнасць за пераплаўку меднай ма'

неты, працэс выкарыстання яе не па прамым прызначэнні не спыняў'

ся. Медную манету плавілі і выкарыстоўвалі для выраблення посуду і

іншых прадметаў, а таксама вывозілі медны лом за мяжу ці проста

збіралі і прытрымлівалі ў сваіх руках.

Прывядзенне ў парадак суадносін паміж рыначнай і намінальнай вар'

тасцямі меднай манеты прапаноўвалася ў шэрагу праектаў па рэфарма'

ванні манетнай сістэмы. Іх агульная сутнасць вызначалася ў значным

павышэнні намінальнай вартасці медных манет у адносінах да кошту

меднай сыравіны шляхам павышэння манетнай стапы, што адпаведна

прыводзіла да зніжэння іх масы. Але гэтыя праекты мелі шмат недахо'

паў і былі рэалізаваны толькі ў канцы першага дзесяцігоддзя ХІХ ст.
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З 1763 г. медныя расійскія манеты чаканіліся па 16'рублёвай манет'

най стапе (па 16 рублёў з пуда медзі), а з 1810 г. — па 24 рублі з пуда медзі.

У выніку ў першай чвэрці ХІХ ст. з’явіўся шэраг урадавых дакумен'

таў, што датычаць пытанняў выкарыстання меднай разменнай манеты ў

грашовым абарачэнні [7, с. 158]. Напрыклад, указ ад 12.01.1826 паста'

наўляе «принимать медную монету старого штемпеля и в продолжении

наступившего 1826 г. в счёт податей, при покупке гербовой бумаги, соли

и вина» [5, № 44, с. 56].

Палажэнне Камітэта міністраў ад 09.12.1824 «Об обмене медной мо'

неты старого чекана на новую или ассигнации» адзначала, што «по всем

границам нашим происходят тайные провозы медных старого чекана

денег… к пресечению сего злоупотребления, постановить, чтобы все та'

ковые деньги, в обращении еще находящиеся, непременно в течение

3'х месяцев были обменены в уездных казначействах на медную монету

нового чекана, или на государственные банковые ассигнации; в про'

тивном же случае буде по окончании сего назначаемого срока окажутся

у кого либо медные деньги старого чекана, то оныя подвергать конфис'

кации…» [5, т. 39, № 30 144, с. 645].

У справах канцылярыі віцебскага грамадзянскага губернатара і кан'

цылярыі генерал'губернатара віцебскага, магілёўскага і смаленскага з

фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск) утрымлі'

ваюцца факты барацьбы мясцовых улад са спробамі незаконнага выка'

рыстання меднай манеты «старога чакана».

У «Деле о возвращении мещанину Шалыте найденной у него медной

монеты» (8.04.—11.08.1815) утрымліваецца рапарт Віцебскай гарадской

паліцыі віцебскаму грамадзянскаму губернатару, у якім паведамляецца,

што ў месціча Шалыты знайшлі «один мешок медных денег прошлых лет

монетой», сабраных, магчыма, для злоўжыванняў. Сведка — шляхцян'

ка Магдалена Паўлоўская — паведаміла, што «будто перед тем же из дома

сего… Шалыты сам он и два неизвестных человека переносили в дом

медника Белизеки 4 мешка медных денег». Пры вобыску ў Белізекі былі

знойдзены «перетопленной» з лому «меди два куска» [3, арк. 1].

У далейшым было высветлена, што ўзятыя ў Шалыгі (Шалыты?)

«медные деньги 47 р. 80 коп., а у Белизеки переплавленная медь не по'

дают никакого поводу к обнаружению какого'либо зла». Але для папя'

рэджання магчымага злачынства, паколькі грошы былі «в старой моне'

те», вырашана было адправіць іх «в Казённую палату… и просить, чтобы

променяли оные на медные деньги нынешней монеты и прислали в по'
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лицию, которые и возвратят хозяину» [3, арк. 1]. Акрамя таго, медніку

Белізеку была вернута ўзгаданая кускавая медзь, а ў адносінах да сведкі

Паўлоўскай, паказанні якой не былі даказаны, пастанавілі праверыць,

ці не звязана яна з нейкім злачынствам і ці з’яўляецца яна на самай спра'

ве шляхцянкай [3, арк. 1 адв.].

У справе канцылярыі віцебскага грамадзянскага губернатара «О най'

денных в доме крестьянина помещика Быковского 25'мешках медных

денег» (12.06.—17.09.1815) паведамляецца, што агульная сума знойдзе'

ных грошай складала «более 1000 рублей, все пятаками и грошами по'

койного государя императора Павла I» [2, арк. 1].

У рапарце Віцебскай гарадской паліцыі ад 02.08.1815 паведамляецца

пра «поимку в ночное время везенной медной монеты, пятаками и ста'

ринными грошами в восьми мешках, дровами прикрытых, сыном мало'

летним витебского мещанина медного дела мастера Савелия Студзин'

ского под видом в Бешенковичи на ярмарку», які «был напред сего под

судом по сомнительству за переплавку медной монеты» [2, арк. 3]. Акра'

мя гэтага, у паліцыю былі дастаўлены знойдзеныя ў доме селяніна Про'

хара Мартынава «запечатаных двадцать пять мешков медной монеты, с

надписью, что в них по 50'ти рублей» [2, арк. 3].

У справе прыводзяцца паказанні розных сведкаў. Адны з іх, для пры'

кладу, паказваюць, што «из имения г'на Быковского Курина, прежде в

двух больших мешках при экономе того имения были привезены день'

ги медные и положены для сохранения, а потом с… арендатором того

же имения ещё один большой мешок, кои деньги 5'го сего июля… ев'

рей из имения Быковского Келки в два дни и две ночи считал, приказал

шить мелкие мешки и, наклав их 25'ть, завязал и запечатал своею печа'

тью… положил в избе около печи, накрыл их сермягою и простынею и

пошел пешком в Корин 8'го июля за подводами, на коих и хотел везти

те деньги в имение Кельню Минской губернии. А другие показывают,

что сперва один большой мешок доставлен экономом с медными день'

гами, а потом другой тоже большой евреем арендатором, кои и храни'

лись… в клети, а через день тот же еврей ещё привез тоже большой ме'

шок денег» [2, арк. 3—3 адв.].

Адзін са сведкаў, арандатар памешчыка Быкоўскага Шахна, паказаў,

што эканом Быкоўскага падчас знаходжання ў Віцебску гаварыў яму, што

«Быковский из Минска писал к нему эконому наменять медных денег,

сколько возможно быть пятаками и грошами прежних лет для надобно'

сти ему случившейся в той губернии, почему и дал он эконому 900 р.
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ассигнациями и просил выменивать, а… вымененные деньги в Витебске

хранить…». У выніку эканом з дапамогай арандатара абмяняў на медную

манету «800 р., все старыми грошами и пятаками…» [2, арк. 4]. Медныя

манеты былі перасыпаны з двух мяшкоў у адзін, запячатаны гербавай

пячаткай і аддадзены на захаванне. У паліцэйскім рапарце ставіцца пы'

танне аб неабходнасці выкрыцця «истинных намерений, для чего день'

ги эти вымениваемы, и такою монетою, коей фунт значит сорок копе'

ек, когда дельная медь продается за полтора рубля за фунт» [2, арк. 5 адв.].

У адказ у сваім звароце да віцебскага грамадзянскага губернатара

памешчык, калежскі асэсар Іван Быкоўскі тлумачыць, што мяняў гро'

шы толькі на ўласныя патрэбы, і просіць «медные мои деньги, взятые

полицией… всего тысячу двесте девяносто пять рублей пятьдесят одну

копейку… выдать для моих расходов» [2, арк. 9, 10].

15.03.1828 генерал'губернатару віцебскаму, магілёўскаму, смаленска'

му і калужскаму ад віцебскага грамадзянскага губернатара паступіла

паведамленне аб магчымым злоўжыванні, «происходящем якобы в име'

нии генерал'майора Гурко, состоящем в Бабиновицком повете… чрез

переплавление медной монеты». Менавіта ва ўладанні Гурко ў Магілёў'

скай губерні накіроўваўся затрыманы 3 сакавіка «в городе Витебске ме'

щанин еврей Исар Боград, ехавший на одной лошади и везший в санях

медные слитки, коих было числом до сорока каждый, по 10'ти и 12'ти

фунтов, якобы в Гамерню упомянутого г. генерал'майора Гурко, но от них

еврей Боград бежал…» [1, арк. 1—1 адв.]. Адразу ў Бабінавіцкі павет для

правядзення следчых мерапрыемстваў быў накіраваны чыноўнік па асо'

бых даручэннях, тытулярны саветнік Калодны [1, арк. 6].

У рапарце Калодны падрабязна апісваў сваю паездку ў маёнтак ге'

нерал'маёра Гурко. «Сего марта 17 числа в 9 часов вечера получил я по'

дорожную, погонные деньги и секретное предписание Вашего Высо'

коблагородия за № 10 с поручением на очень внезапного освидетель'

ствования состоящего Могилёвской губернии Бабиновецкого повета в

имении помещика генерал'майора Гурко медно'плавильного завода…

по случаю поимки здесь в Витебске еврея Иссара Баграда, везшаго в

тот завод слитки меди, переплавленной якобы из медной монеты». «По

крайней распутице», як адзначаецца ў рапарце, Калодны адправіўся ў

падарожжа. Дабраўшыся ўначы да Бабінавічаў, ён да ранку прасядзеў

на паштовай станцыі. Ад павятовага страпчага Карчэўскага чыноўнік

даведаўся, што ўсе сябры ніжняга земскага суда па справах службы з’е'

халі з горада, а вобыск на медзеплавільным заводзе праводзіў судовы
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засядацель Дабравольскі, які не знайшоў аніякіх правапарушэнняў [4,

арк. 10]. Тым не менш чыноўнік Калодны прыняў рашэнне яшчэ раз

наведаць прадпрыемства разам з засядацелем Дабравольскім і страпчым

Карчэўскім. Быў праведзены ўважлівы агляд завадскіх памяшканняў, але

«никаких признаков переплавленной медной монеты… злоупотребле'

ний в переплавке денежной монеты» знойдзена не было [4, арк. 10 адв.].

Перад чыноўнікам па асобых даручэннях была пастаўлена яшчэ адна

задача: даведацца, адкуль на завод паступае медная сыравіна і куды ад'

праўляецца гатовая прадукцыя.

У прыватнай размове з арандатарам Келерам Калодны даведаўся, што

той арэндуе гэта прадпрыемства ўжо на працягу 20 гадоў і «не чувствует

себя виноватым», але «случай этот возник из сплетней Витебских евре'

ев медников, питающих к нему неудовольствие за то, что он не подря'

жает их работать для своего завода», а пастаўляе на завод медны лом

«некий витебский еврей по имени Иссара… но в настоящем марте ме'

сяце сей еврей ни сам не появлялся, ни меди не присылал в его завод»,

што пацвердзілі і рабочыя [4, арк. 11].

У завяршэнні рапарта Калодны адзначае, што «с соображений всех в

совокупности изъяснений… мне не представлялось повода ни к подо'

зрению, ни к даже сомнению в существовании на сем заводе злоупот'

реблений». Ён таксама ставіць пытанне — чым дакажуць перад судом

«как доносители, так и поймавшие в Витебске еврея Бограда… что ве'

зенные Боградом отсюда на завод… слитки были сплавлены из медной

монеты? И почему они в ту же минуту не донесли… начальству о сем

государственном преступлении?» [4, арк. 11 адв.].

Губернскія ўлады прынялі рашэнне, што на заводзе «генерал'майора

Гурко никакого злоупотребления не происходит», а «неправильные до'

носители» — мясцовыя яўрэі — у адпаведнасці з заканадаўствам былі

адпраўлены «к осуждению» ў Віцебскі гарадскі магістрат [1, арк. 7—8 адв.].

Прыведзеныя справы сведчаць аб тым, што мясцовыя ўлады пільна

адсочвалі сітуацыі, звязаныя з магчымым крымінальным выкарыстан'

нем меднай манеты.

У выніку можна адзначыць, што пры адсутнасці канчатковага

вердыкту з абвінавачваннем канкрэтных асоб прыведзеныя архіўныя

справы ствараюць магчымасць адсачыць шэраг аспектаў разглядаемай

праблемы.

Тое, што рэальная вартасць расійскіх медных манет значна перавы'

шала іх намінальнае вызначэнне, прыводзіла да шэрагу негатыўных на'
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ступстваў. Незаконная пераплаўка насельніцтвам меднай манеты ў каш'

тоўны металічны лом наносіла страты дзяржаўнай казне і грашоваму аба'

рачэнню, прыводзячы да недахопу разменнай манеты.

Справы фонду канцылярыі віцебскага грамадзянскага губернатара

Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск) сведчаць аб рас'

паўсюджанасці падобнай з’явы і на тэрыторыі Беларусі. Разгледжаныя

дакументы паказваюць, што мясцовыя ўлады пільна адсочвалі сітуацыі,

звязаныя з магчымым крымінальным выкарыстаннем меднай манеты.

Архіўныя матэрыялы не толькі зафіксавалі працэс разгортвання след'

чых мерапрыемстваў, але і адлюстравалі некаторыя дэталі штодзённага

жыцця, сацыяльны стан і веравызнанне ўдзельнікаў тагачасных падзей,

звязаных з пераплаўкай манетнай медзі.
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