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Манетавідныя боны-маркі
грамадскіх кааператываў і
прыватных асоб
Ç‡ÎÂ˚È äÄãüëIçëäI

Скульптар,
аспірант Беларускай дзяржаўнай
акадэміі мастацтваў

П

а храналогii назiраюцца наступныя перыяды абарачэння марак на тэрыторыi Беларусi.

ÇﬂÎ¥Í‡Â ÍÌﬂÒÚ‚‡ ã¥ÚÓŸÒÍ‡Â
З першай чвэрцi XVI стагоддзя
ў ВКЛ пачалi складацца перадумовы для ўвядзення ў карыстанне прыватнымi асобамi заменнiкаў
грошай. Гэта звязана з рэзкiм павелiчэннем колькасцi шляхецкiх
фальваркаў i працуючых. І як вынiк — узнiкла патрэба ў грашах
для разлiку. Гаспадары фальваркаў былi зацiкаўлены, каб грошы,
якiя яны плацяць за працу наёмным работнiкам, вярталiся да iх
праз магазiны i корчмы, што з’яўлялiся iх уласнасцю. Таварна-грашовыя адносiны ў гэтых фальварках мелi замкнуты цыкл. Таму з
пачаткам новых гаспадарча-фiнансавых стасункаў уладальнiкi
некаторых фальваркаў пачалi
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ўласнымi намаганнямi выпускаць
заменнiкi грошай для ўнутранага
карыстання. Работнiк мог трацiць
iх толькi ў спецыяльным магазiне
па iснуючых там цэнах. Гэта было
выгадна гаспадару фальварка, бо
такiм чынам работнiк яго крэдытаваў, вымушаны купляць тавар
па кошце, устаноўленым у магазiне цi карчме. З’явiўшыся ў XVI
стагоддзi, такая форма грашовага
абарачэння фактычна праiснавала
да нашага часу. Грошы, якiя выконвалi ролю сурагата разменных
грошай, маюць назву боны (ад
французскага bon, лацiнскага
bonus — добры, зручны), чэк, талон цi больш ужываемую — крэдытная марка. Тадэвуш Калкоўскi
(Tadeusz Kalkowski) прапануе назву дамiнiум (ад лацiнскага
dominus — гаспадар) [1]. У некаторых выпадках замест прыватных
бонаў у маёнтках выкарыстоўвалi
непрыдатныя сцёртыя манеты,
ставiўшы на iх надчакан. Пакуль
што атрыбуцiраваныя заменнiкi
грошай XVI—XVIІІ стагоддзяў на
землях сучаснай Беларусi не
выяўлены.
Аналагi падобных заменнiкаў
грошай iснавалi ў Рэчы Паспалiтай, а дакладней на землях Польшчы, напрыклад, прыватная марка XVI стагоддзя, апiсаная Е. Рачынскiм (E. Raczynski) i Тадэвушам Калкоўскiм (Tadeusz Kalkowski) [2], на аверсе якой выява герба, назва мясцовасцi, а на рэверсе
— выява герба, пасада iнiцыятара
чаканкi, яго iнiцыялы. Гэтыя выявы выкананы на медзяным кружку метадам гравiроўкi ўглыб, што
гаворыць аб мясцовай вытворчасцi. Гэта марка часткова атрыбутавана.
Прыватныя грошы гэтага перыяду маглi выкарыстоўвацца ў
маёнтках нясвiжскiх Радзiвiлаў,
Сапегаў i г. д. Прыватныя заменнiкi грошай маглi выпускацца па

аналогii з прыватнымi маркамi,
якiя ўжывалiся на тэрыторыi суседняй Польшчы, дзе яны выраблялiся з медзi, шкла, паперы i
iншых матэрыялаў.
Манетавiдныя металiчныя i папяровыя маркi, якiя носяць улiковую функцыю, прызначаны для
разлiку за паслугi цi тавары, могуць выдавацца за грошы цi ў
залiк i выкарыстоўвацца мэтанакiравана, як, напрыклад, аднабаковыя неатрыбутаваныя з тонкага лiста металу маркi канца
XVIІІ — пачатку ХІХ стагоддзя.
Шасцiвугольная аднабаковая
лiчбавая марка са схематычна
выступаючай у крузе выявай селянiна з палкай, абапал якой
надпiс: /І/ i /D/ (адзiн дзень), якi
расшыфроўваецца як адзiн дзень
пехатой. (Латунь. Памер
20 х 19,5 мм) [3].
Шасцiвугольная аднабаковая
лiчбавая марка, аздобленая выступаючым дэкаратыўным арнаментам з надпiсам /PIESZY/ (пешы). Па краю — выступаючы
кант. (Медзь. Памер 20,3 х 15 мм)
[4].
Шасцiвугольная аднабаковая
лiчбавая марка з выступаючай
схематычнай выявай каня ў крузе, зверху якой надпiс: /І D./
(адзiн дзень), якi азначае адзiн
дзень працы конна. (Латунь. Памер 24 х 23,3 мм) [5, 6, 7].
Квадратная аднабаковая
лiчбавая марка мае авал, у сярэдзiне якога лiчбы /1816/, уверсе
ад якiх лiтары /С./ (цэлы) i унiзе
/D./ (дзень). Авал i надпiсы выступаючыя. (Латунь. Памер
19,4 х 23 мм) [8].
Гэтыя аднабаковыя маркi зроблены з тонкага металiчнага лiста.
Выява чалавека i каня даволi схематычная, што дазваляе зрабiць
высновы аб праектаваннi i вытворчасцi гэтых марак ва ўмовах фальварка.
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Iлюстрацыя 1

Iлюстрацыя 2

Аверс. Васьмiвугольная марка
мае ўверсе лiчбу /XV/, якая надчаканена ўглыб i пад якой у форме
прамавугольнiка, размешчанага
гарызантальна, надчакан углыб
выступаючымi на iм лiтарамi выпукла /GRO/ (szy) — (грошай),
па баках ад якога злева i справа
надчакан углыб у форме круга
ўглыб выступаючымi на iм сямi
кропкамi ў форме геаметрычнай
кветкi. Унiзе — радзiвiлаўскi герб
“Чорны Арол”, якi Радзiвiлы атрымалi у 1514 годзе. На грудзях
арла — герб “Трубы” (“Тромбы”) у
выглядзе трох паляўнiчых ражкоў з рамнямi вуснамi ражкоў у
цэнтр. Надчакан герба ўглыб з выступаючым гербам “Трубы”.
Рэверс мае адваротны адбiтак
аверса.
Тонкая бляха медзi. Памеры
24 х 24 х 21 х 21,5 мм (iл. 1).

Аверс. Круглая марка мае
ўверсе лiчбу /1/ з загнутым нiжнiм хвосцiкам. Лiчба надчаканена
ўглыб. Па баках ад лiчбы злева
надчакан углыб кветкi з чатырма пялёсткамi. Справа ад лiчбы
надчакан кветкi з пяццю пялёсткамi. Пялёсткi надчаканены
ўглыб, а сярэдзiна ў форме кропкi
— выпукла. Нiжэй, у сярэдзiне
маркi, надчакан углыб у форме
прамавугольнiка, якi размешчаны
гарызантальна з выступаючымi
на iм лiтарамi выпукла /ZLO/
(ty) — (злоты), па баках ад якога
злева i справа надчакан углыб
кветкi ў форме квадрата з выпуклай кропкай пасярэдзiне. Унiзе,
пад княжацкай каронай, надчакан вензеля Радзiвiлаў /R/. Вензель надчаканены ўглыб. Карона
надчаканена выпукла.
Рэверс мае адваротны адбiтак
аверса.
Тонкая бляха медзi. Дыяметр
каля 24 мм (iл. 2).

Маркi князёў Радзiвiлаў выкананы ў самаробных умовах на
тонкiм лiсце медзi i маюць форму
недакладнага васьмiвугольнiка i
круга. Штэмпелi надчаканаў зроблены прафесiйна на дастаткова
высокiм мастацкiм узроўнi. Выявы ўдала кампазiцыйна ўпiсваюцца ў форму марак. Стылiстыка
выканання надчаканаў i кошт
намiналаў даюць магчымасць атрыбуцiраваць гэтыя маркi канцом
XVIII — пачаткам XIX стагоддзя.
Застаецца высветлiць, хто з Радзiвiлаў адчаканiў гэтыя маркi [9].

карыстацца назвай на землях Беларусi.
На землях Беларусi, якiя апынулiся ў складзе Расiйскай iмперыi, таварна-грашовыя адносiны
хаця i засталiся гiстарычна, эканамiчна i палiтычна звязанымi з
Польшчай, лiтоўскiмi, латвiйскiмi, украiнскiмi землямi, сталi набываць агульнарасiйскiя рысы. З
развiццём капiталiстычных адносiн i ўзнiкненнем прамысловасцi
манетавiдныя i папяровыя маркi
пачынаюць ужываць на прадпрыемствах i ў iншых гарадскiх установах, дзе ўзнiклi прыватныя i
грамадскiя кааператывы. На землях Беларусi майстэрняў па вырабу кааператыўных марак гэтага
перыяду пакуль дакладна не выяўлена. Выраблялiся кааператыўныя металiчныя маркi прамысловымi фiрмамi, якiя знаходзiлiся ў
розных кутках Расiйскай iмперыi.
Як iлюстрацыя — рэкламная кар-

áÂÏÎ¥ ÅÂÎ‡ÛÒ¥ Ÿ ÒÍÎ‡‰ÁÂ
ê‡Ò¥ÈÒÍ‡È ¥ÏÔÂ˚¥
Назва Беларусь набыла сваё сучаснае значэнне толькi ў ХХ стагоддзi. Разумеючы, што да гэтага
часу назва Беларусь у сучасным
разуменнi да беларускiх тэрыторый адносiцца ўмоўна, мэтазгодна

та гандлёвай фiрмы Д. К. Збук у
Маскве, дзе прапанова гандлю
“...всевозможными мелкими металлическими изделиями, как-то:
гербами, знаками, трактирскими
марками, нумерами, кокардами и
военно-морскими вещами...” [10].
Кааператыўныя i прыватныя
маркi для ўнутранага карыстання
на землях Беларусi выраблялiся ў
Польшчы, Расii, на землях Латвii
i паступалi з зямель Лiтвы, Эстонii, Украiны i па-за межаў Расiйскай iмперыi. Па месцы вырабу i
дызайну кааператыўныя маркi
можна падзялiць на польскi, расiйскi i нямецкi тыпы i маркi, дзе
ў афармленнi спалучаюцца некалькi тыпаў.
Часцей манетавiдныя i папяровыя маркi былi безназоўныя i мелi
ў сваiм афармленнi толькi выяву
намiнала. Часта сустракалiся назва i набор лiтар, якiя зараз цяжка
растлумачыць i атрыбуцiраваць.
Сустракалiся i маркi з назвай горада, установы, дзе яны мелi абарачэнне, i прозвiшчам уладальнiка кааператыва.
Усе боны можна падзялiць на
некалькi вiдаў.
Маркi безназоўнага вiду з’яўляюцца самымi масавымi i маюць
у сваiм афармленнi толькi назву
намiнала на абодвух цi на адным
баку. Па краю гэтых марак сустракаецца рамка цi прысутнiчае ў
афармленнi дэкаратыўны элемент.
Гэтымi стандартнымi маркамi,
якiя былi загадзя зроблены, карысталiся дробныя, у асноўным небагатыя, кааператыўныя фiрмы.
Маркi з абазначэннем манаграм маюць акрамя абазначэння
намiнала яшчэ i манаграмы, лiтары, а таксама на iх можа прысутнiчаць дэкаратыўнае аздабленне ў
выглядзе рамкi цi iншага дэкаратыўнага элемента.
Маркi з поўнай цi частковай
назвай. На аверсе яны маюць
поўную цi частковую назву фiрмы,
на рэверсе — намiнал. Марка магла мець толькi адзiн бок. У афармленнi магло прысутнiчаць дэкаратыўнае аздабленне ў выглядзе
рамкi цi iншага дэкаратыўнага
элемента.
Маркi з надчаканамi. Сустракаюцца даволi часта. Надчакан надаваў маркам iншую якасць. Безназоўныя маркi з надчаканам, якi
быў з поўнай цi частковай назвай,
станавiлiся па iнфармацыi, якую
яны неслi, у рад марак з поўнай цi
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частковай назвай. Надчакан масавай безназоўнай марцы надаваў
прыналежнасць да пэўнага кааператыва. Надчаканы ўжывалiся ў
форме лiтар, лiчбаў, абрэвiятур,
значкоў, геаметрычных элементаў
i г. д. i ставiлiся ўглыб i выпукла.
На марках магла быць адтулiна,
якая рабiлася цi адна з формай
надчакана, цi адыгрывала форму
вушка.
Па форме маркi адносяцца да
традыцыйна круглай, квадратнай,
шасцiвугольнай, авальнай, з зубчыкамi ў форме пялёсткаў, фiгурнай i г. д.
Па вонкавых прыкметах, надпiсах i прыёмах у афармленнi на
землях Беларусi ў ХІХ — пачатку
ХХ стагоддзя вылучаюцца манетавiдныя маркi рускага, польскага,
нямецкага тыпу, маркi самаробнай
вытворчасцi i маркi, дзе ў афармленнi ўжывалася некалькi тыпаў.
Прапануецца iх разгледзець.
Трэба адзначыць, што на апiсаных
нiжэй марках гурт гладкi, без насечак, лiчбаў, лiтар, узораў i
iншых упрыгожванняў, якiя
прызначалiся для таго, каб не дапусцiць падробкi марак.

å‡Í¥ Ò‡ ÒÔ‡ÎÛ˜˝ÌÌÂÏ
ÌÂÍ‡Î¸Í¥ı Ú˚Ô‡Ÿ
Аверс. У цэнтры дзесяцiвугольнай маркi надпiс у два радкi:
/ФРАНЦЪ/ /ЛЕКЕРТЪ/. Па крузе памiж двух выступаючых кантаў з кропак надпiс уверсе: /ПАРОВЫЕ ПИВОВАР. ЗАВОДЫ/.
Унiзе памiж двух дэкаратыўных
элементаў, якiя маюць па чатыры кропкi, надпiс: /ГОМЕЛЬ/.
Рэверс. У сярэдзiне лiчба 40 у
выглядзе контураў, у сярэдзiне
якiх наўскасяк размешчаны
штрыхi. Уверсе па крузе надпiс:
/КОНТРОЛЬНАЯ/. Унiзе памiж
двух зорак надпiс: /МАРКА/.
Бронза. Дыяметр 37 мм.
Аверс па афармленню наблiжаецца да нямецкага тыпу, рэверс —
да расiйскага, аб чым сведчаць
штрыхi ў цэнтры лiчбаў.

å‡Í¥ ÛÒÍ‡„‡ Ú˚ÔÛ
Асаблiва нястрыманай фантазiяй у афармленнi вызначаюцца
металiчныя маркi расiйскага тыпу, якiя зроблены на тэрыторыi
Расii. Па форме круглыя, круглыя
з зубчастымi краямi, чатырохвугольныя, шасцiвугольныя, аваль-
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ныя, фiгурныя, фiгурныя фестонныя i г. д. Сустракаюцца маркi
расiйскага тыпу намiналам 1/2, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 17, 19, 20, 25, 30, 35, 38, 40,
45, 50, 75 капеек, а таксама 1, 2,
3, 5, 10, 20 рублёў. Велiчыня
намiналу магла ўкладвацца ў традыцыйны i звыклы ўсiм намiнал,
а магла мець намiнал, што не сустракаўся на манетах, якiя былi ў
абарачэннi. Гэта для таго, каб, папершае, зрабiць прыватныя маркi
больш iндывiдуальнымi i арыгiнальнымi, i, па-другое, наяўнасць у
прыватных кааператыўных крамах цi буфетах тавару цi iншых
паслуг на пэўны кошт дазваляла
разлiчвацца за iх без рэшты. Кааператыўныя маркi прадугледжвалiся i пад пэўныя тавары. Тыраж марак залежаў ад статутнага
фонду капiталу кааператыва.
Характэрныя прыклады безназоўных кааператыўных марак рускага тыпу, якiя мелi абарачэнне
на землях Беларусi.
1. Аверс. У цэнтры маркi
намiнал /1/. Па крузе дэкаратыўны элемент у форме рысак i
двух хвалiстых абадкоў. Па краю
маркi — выступаючы кант. Рэверс падобны на аверс.
Медзь. Дыяметр 16,5 мм (iл. 3).
2. Аверс. У цэнтры маркi
намiнал /2/. Па крузе абадок з
кропак. Па краю маркi — выступаючы кант. Рэверс падобны на
аверс.
Медзь. Дыяметр 16,5 мм (iл. 4).
3. Аверс. У цэнтры маркi намiнал /3/ у выглядзе контураў, у сярэдзiне якiх гарызантальна размешчаны штрыхi. Справа ўнiзе
лiтара /К./. Па крузе — рамка з
радыяльнымi штрыхамi i памiж
абадка з кропак i выступаючага
канта па краю. Рэверс падобны
на аверс.
Латунь. Дыяметр 29 мм (iл. 5).
4. Аверс. У цэнтры намiнал
/6/ у выглядзе контураў, у сярэдзiне якiх гарызантальна размешчаны штрыхi. Унiзе надпiс:
/КОП./. Па крузе выступаючы
абадок. Кругавая штрыхавая рамка з радыяльнай насечкай. Форма
маркi круглая з зубчастымi краямi ў форме пялёсткаў, на якiх
штрыхi. Рэверс падобны на аверс.
Латунь. Дыяметр 28 мм (iл. 6).
5. Аверс. У цэнтры намiнал
/8/ у выглядзе контураў, у сярэдзiне якiх гарызантальна размеш-

Iлюстрацыя 3

Iлюстрацыя 4

Iлюстрацыя 5

Iлюстрацыя 6

чаны штрыхi. Справа ўнiзе лiтара /К/. Па краю рамка з радыяльнымi насечкамi.
Рэверс. У цэнтры намiнал /8/
меншы, чым на аверсе ў выглядзе
контураў, у сярэдзiне якiх гарызантальна размешчаны штрыхi.
Пад намiналам гарызантальна
надпiс: /КОП./. Па краю рамка з
радыяльнымi насечкамi.
Латунь. Дыяметр 28,5 мм
(iл. 7).
6. Аверс. Марка ў форме авала.
У цэнтры намiнал /15/ у выглядзе
контураў, у сярэдзiне якiх размешчаны гарызантальна штрыхi.
Справа ўнiзе лiтара /К/, пад якой
кружок. Па крузе выступаючы
абадок.
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Рэверс. У цэнтры меншага памеру, чым на аверсе, намiнал /15/
у выглядзе контураў, у сярэдзiне
якiх размешчаны гарызантальна
штрыхi. Справа ўнiзе лiтара /К/,
пад якой кружок, якi меншага памеру, чым на аверсе.
Латунь. Дыяметр 32 х 25,5 мм
(iл. 8).

кропак унiзе падзяляе марку на
нiжнi i верхнi сегмент. Па краю
выступаючы кант з зубчастымi
краямi з унутранага боку.
Рэверс. У цэнтры лiчба /15/.
Па краю выступаючы кант з зубчастымi краямi з унутранага боку.
Латунь. Дыяметр 21 мм
(iл. 11).

ÅÂÁÌ‡ÁÓŸÌ˚ﬂ Ï‡Í¥ ‡Ò¥ÈÒÍ‡„‡
Ú˚ÔÛ Á Ì‡‰˜‡Í‡Ì‡Ï¥ Î¥˜·‡Ÿ,
Î¥Ú‡ ¥ Î¥˜·‡‚˚ı Ï‡Ì‡„‡Ï
1. Аверс. У цэнтры маркi намiнал /2/. Па крузе абадок з кропак
i па краю выступачы кант. Уверсе надчакан углыб /А/. Унiзе надчакан углыб /112/. Рэверс падобны на аверс, без надчакана.
Латунь. Дыяметр 20,5 мм
(iл. 9).
2. Аверс. У цэнтры маркi намiнал /30/ у выглядзе контураў, у
сярэдзiне якiх гарызантальныя
штрыхi, пад намiналам надпiс:
/КОП./. Кругавая штрыхавая
рамка з радыяльнымi насечкамi.
На аверсе ўверсе надчакан углыб
/Е4Г/.
Рэверс. У цэнтры намiнал
/30/, па контуру якога — гарызантальныя штрыхi. Кругавая
штрыхавая рамка з радыяльнымi
насечкамi.
Латунь. Дыяметр 29 мм
(iл. 10).

ÅÂÁÌ‡ÁÓŸÌ˚ﬂ Ï‡Í¥ ÌﬂÏÂˆÍ‡„‡
Ú˚ÔÛ Á Ì‡‰˜‡Í‡Ì‡Ï
Iлюстрацыя 7

Iлюстрацыя 8

Iлюстрацыя 9

å‡Í¥ ÌﬂÏÂˆÍ‡„‡ Ú˚ÔÛ —
·ÂÁÌ‡ÁÓŸÌ˚ﬂ
Да нямецкага тыпу адносяцца
маркi з надпiсамi на нямецкай мове — WERTH-MARKE (каштоўныя маркi), LITER (лiтар), якiя
выпускалiся i былi ў абарачэннi на
землях Латвii i, верагодна, Лiтвы,
Фiнляндыi, Эстонii, па-за межамi
Расiйскай iмперыi, дзе была вялiкая колькасць нямецкiх фiрм. Гэтыя маркi знаходзiлiся ў абарачэннi на землях Беларусi. Маркi нямецкага тыпу ў афармленнi вылучаюцца строгасцю, лаканiзмам i
выдатнай тэхнiчнай якасцю выканання.
Характэрныя безназоўныя
маркi нямецкага тыпу /WERTHMARKE/ (каштоўныя маркi) выпускалiся намiналам 5,10, 15, 18,
20, 25, 30, 40, 50, 100. Сустракаюцца экзэмпляры, дзе пад назвай
стандартнай /WERTH-MARKE/ i
намiналам часта было месца для
надчаканкi. Выпускалiся маркi з

1. Аверс. Уверсе лiчбы ў два
радкi /1/, /2/, памiж якiмi рыска.
Унiзе па крузе надпiс: /LITER/.
Па крузе выступаючы абадок з
кропак. Па краю выступаючы
кант. На аверсе надчакан углыб,
якi iдзе праз марку ў выглядзе ломанай лiнii. Рэверс падобны на
аверс, без надчакана.
Латунь. Дыяметр 24 мм
(iл. 12).
2. Аверс. Па крузе выступаючы абадок з кропак. Па краю выступаючы кант. На аверсе ў цэнтры надчакан углыб /7/, над якiм
прасвiдравана круглая адтулiна
дыяметрам 4 мм. Рэверс падобны
на аверс, без надчакана.
Медзь. Дыяметр 23, 5 мм
(iл. 13).
3. Аверс. У верхняй палове лiчба /25/. Уверсе па крузе надпiс:
/WERTH-MARKE/. Па крузе выступаючы абадок з кропак. Па
краю выступаючы кант. На аверсе ўнiзе надчакан углыб /Р.К./.
Рэверс. У цэнтры лiчба /25/.
Па крузе выступаючы абадок з
кропак. Па краю выступаючы
кант.
Латунь. Дыяметр 24 мм
(iл. 14).

å‡Í¥ ÌﬂÏÂˆÍ‡„‡ Ú˚ÔÛ Á
ÔÓŸÌ‡È ˆ¥ ˜‡ÒÚÍÓ‚‡È Ì‡Á‚‡È

Iлюстрацыя 10

назвай намiналу /MARKE/. Кааператыўныя грошы часта называлi маркамi, таму назва намiналу
/MARKА/, /MAРОКЪ/ прысутнiчала на марках рускага i польскага тыпу.
Аверс. У цэнтры лiчба /15/.
Уверсе па крузе надпiс: /WERTHMARKE/. Гарызантальная лiнiя з

Аверс. Уверсе па крузе надпiс:
/ГОМЕЛЬ/. Унiзе гарызантальна
/20/. Па краю выступаючы кант
з зубчастымi краямi з унутранага боку.
Рэверс. У цэнтры гарызантальна надпiс у два радкi:
/WERTH/ /MARKE/, пад якiм дэкаратыўны элемент з двух выцягнутых чатырохкутнiкаў, якiя
падзяляе кропка. Па краю выступаючы кант з зубчастымi краямi
з унутранага боку.
Латунь. Дыяметр 25 мм
(iл. 15).
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Атрыбутаваныя маркi
польскага тыпу з поўнай
назвай

Iлюстрацыя 11

Iлюстрацыя 12

Iлюстрацыя 13

Iлюстрацыя 14

Iлюстрацыя 15

å‡Í¥ ÔÓÎ¸ÒÍ‡„‡ Ú˚ÔÛ,
ﬂÍ¥ﬂ ·˚Î¥ Ÿ ‡·‡‡˜˝ÌÌ¥
Ì‡ ÁÂÏÎﬂı ÅÂÎ‡ÛÒ¥
Да польскага тыпу адносяцца
маркi з назвамi на польскай мове i
маркi, якiя выпушчаны на землях
Польшчы ў шматлiкiх майстэрнях, галоўным чынам у Варшаве i
Лодзi. У афармленнi яны вылучаюцца лаканiзмам, нешматлiкiм
выкарыстаннем дэкаратыўных дэталяў, характэрнымi абадкамi,
строга ўраўнаважанай кампаноўкай.
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1. Аверс. У цэнтры гарызантальна /П.Т.К./ (Паштова-тэлеграфная кантора). Уверсе надпiс
па крузе: /БРЕСТЪ ЛИТ./. Па баках надпiсу дзве шасцiканцовыя
зоркi. Надпiс унiзе па крузе: /СТОЛОВАЯ/.
Рэверс. У цэнтры лiчба /5/. Па
крузе выступаючы абадок.
Бронза. Дыяметр 19 мм
(iл. 16).
2. Аверс. У цэнтры гарызантальна /П.Т.К./ (Паштова-тэлеграфная кантора). Уверсе надпiс
па крузе: /БРЕСТЪ ЛИТ./. Па баках надпiсу дзве шасцiканцовыя
зоркi. Надпiс унiзе па крузе: /СТОЛОВАЯ/.
Рэверс. У цэнтры лiчба /5/. Па
крузе выступаючы абадок.
Белы метал. Дыяметр 19 мм.
3. Аверс. У цэнтры гарызантальна: /ЛОЗИНСКІЕ/. Уверсе i
ўнiзе дэкаратыўны элемент у
форме кветкi з трыма пялёсткамi. Уверсе надпiс па крузе: /БРАТЬЯ/. Унiзе па крузе: /СЛОНИМЪ/. Па крузе маркi два выступаючыя абадкi.
Рэверс. У цэнтры намiнал /5/.
Па крузе выступаючы абадок.
Алюмiнiй. Дыяметр 21 мм
(iл. 17).
4. Аверс. У цэнтры надпiс у
тры радкi: /.20./ /GROSZY/
/1909/ (грошаў). Надпiс па крузе:
/.LOWCOWO W POLOCKIM./
(Лаўцово ў полацкiм). Надпiс
унiзе: /Z•K•Z/ (Zotii i Konstanteqo Zmigrodzkich — Cафii i Канстан-цiна Жмiгродскiх). Па краю
выступаючы кант. Рэверс гладкi.
Латунь. Дыяметр 27 мм.
5. Аверс. У цэнтры надпiс у
тры радкi: /.20./ /GROSZY/
/1909/ (грошаў). Надпiс па крузе:
/.LOWCOWO W POLOCKIM./
(Лаўцово ў полацкiм). Надпiс унiзе: /Z•K•Z/ (Zotii i Konstanteqo
Zmigrodzkich — Cафii i Канстанцiна Жмiгродскiх). Па краю выступаючы кант. Рэверс гладкi.
Адбiта ў медзi. Дыяметр
27 мм.

Безназоўныя маркi
польскага тыпу
з надчаканамi
Аверс. У цэнтры намiнал /10/.
Па крузе выступаючы абадок з
кропак.

Рэверс гладкi. На рэверсе надчакан углыб /J.CZYZEW/ (Я.Чыжэў).
Латунь. Дыяметр 23 мм
(iл. 18).

å‡Í¥ ÔÓÎ¸ÒÍ‡„‡ Ú˚ÔÛ Ì‡
ÁÂÏÎﬂı ÅÂÎ‡ÛÒ¥ Ÿ ÒÍÎ‡‰ÁÂ
èÓÎ¸¯˜˚ 1921—1939 „‡‰ÓŸ
На землях Беларусi, якiя ўваходзiлi ў састаў Другой Рэчы Паспалiтай, быў пашыраны кааператыўны рух. Сведчанне гэтаму — маркi
з гатэля ў Гродне, маркi для школ,
маркi з назвай гаспадара крамы,
якая размяшчалася, як мяркуецца, у Брэст-Лiтоўску. Маркi, якiя
абарочвалiся на землях Беларусi ў
саставе Польшчы, нясуць у афармленнi характэрныя рысы польскага
стылю мадэрн “сiцiсiон”. Сведчанне гэтаму характэрны шрыфт.
Цiкавая марка, якая мела абарачэнне ў гасцiнiцы ў Гродне.
Аверс. У цэнтры ў два радкi: /20/
/ZL./. Надпiс па крузе маркi: /1
SPOLKA GASTRONOM. (iczna)
CRODNIE PRZY HOTELU
EUROPA 1922 R./ (Таварыства гастранамiчнае пры гасцiнiцы
“Еўропа”), значок у форме квадрата. Рэверс. У цэнтры ў два радкi:
/20/ /ZL./. Гурт гладкi. (Алюмiнiй. Дыяметр 30,3 мм) [11].
Цiкавасць уяўляюць маркi з
надпiсам у два радкi: /JOZEF/
/NAWROT/. Па меркаванню
польскага калекцыянера-даследчыка Войцэха Нямiрыча, яны могуць належаць да грамадскага кааператыва, якi размяшчаўся ў
Брэст-Лiтоўску i абслугоўваў вайскоўцаў [12]. Пра тое, што ён меў
дачыненне да вайскоўцаў, можа
сведчыць тып рэверса маркi, якi
супадае з рэверсам марак вайсковых кааператываў польскай армii,
што выраблялiся з 1926-га па
1936 год у вядомай Лодзiнскай
фiрме вайсковых атрыбутаў
BRONISLAWA GRABSKIEGO
(Бранiслава Грабскага), дзе працавалi над праектамi штэмпеляў
гравёры Marian Kendrzenski (Марьян Кендженьскi), Piotr Abramowski (Пётр Абрамоўскi), Jozef
Ryszard Wodzynski (Юзеф Водзыньскi) [13]. Такiм чынам, гэту
марку можна аднесцi да вырабу
вытворчасцi фiрмы Бранiслава
Грабскага.
1. Аверс. Надпiс у два радкi гарызантальна: /JOZEF/
/NAWROT/ (Юзеф Наврот).
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Рэверс. Надпiс у адзiн радок:
/gr 10 gr/ (10 грошаў), пад якiм
дэкаратыўны раслiнны элемент.
Па краю аверса i рэверса выступаючы кант.
Цынк. Дыяметр 18 мм.
2. Аверс. Надпiс у два радкi гарызантальна: /JOZEF/
/NAWROT/ (Юзеф Наврот).
Рэверс. Надпiс у адзiн радок:
/gr 20 gr/ (20 грошаў), пад якiм
дэкаратыўны раслiнны элемент.
Па краю аверса i рэверса выступаючы кант.
Цынк. Дыяметр 21 мм (iл. 19).
3. Аверс. Надпiс у два радкi гарызантальна: /JOZEF/
/NAWROT/ (Юзеф Наврот).
Рэверс. Лiчба /1/, па баках
якой дэкаратыўны элемент. Нiжэй надпiс гарызантальна:
/ZLOTY/. Унiзе дэкаратыўны
раслiнны элемент.
Алюмiнiй. Дыяметр 25 мм.
4. Аверс. Надпiс у два радкi:
/Moneta/ /szkolna/ (манета
школьная). Слова “школьная”
падкрэслена лiнiяй, якая перарываецца.
Рэверс. Вянок з 10 трохлiснiкаў лаўра з 16 ягадамi на галiнках, якi ўнiзе перарывае кукарда.
У сярэдзiне вялiкая лiчба намiнала /5/, пад якой гарызантальны
надпiс: /GROSZY/ (грошаў).
На аверсе i рэверсе па краю выступаючы кант.
Алюмiнiй. Дыяметр 15 мм.
5. Аверс. Надпiс у два радкi:
/Moneta/ /szkolna/ (манета
школьная). Слова “школьная”
падкрэслена лiнiяй, якая перарываецца.
Рэверс. Вянок з 10 трохлiснiкаў лаўра з 16 ягадамi на галiнках, якi ўнiзе перарывае кукарда.
У сярэдзiне вялiкая лiчба намiнала /20/, пад якой гарызантальна
надпiс: /GROSZY/ (грошаў).
На аверсе i рэверсе па краю выступаючы кант.
Алюмiнiй. Дыяметр 21 мм.
6. Аверс. Надпiс у два радкi:
/Moneta/ /szkolna/ (манета
школьная). Слова “школьная”
падкрэслена лiнiяй, якая перарываецца.
Рэверс. Вянок з 10 трохлiснiкаў лаўра з 16 ягадамi на галiнках, якi ўнiзе перарывае кукарда.
У сярэдзiне вялiкая лiчба намiнала /50/, пад якой гарызантальна
надпiс: /GROSZY/ (грошаў).
На аверсе i рэверсе па краю выступаючы кант.

Алюмiнiй. Дыяметр 22 мм (iл.
20).
7. Аверс. Надпiс у два радкi:
/Moneta/ /szkolna/ (манета
школьная). Слова “школьная”
падкрэслена лiнiяй, якая перарываецца.
Рэверс. Вянок з 10 трохлiснiкаў лаўра з 16 ягадамi на галiнках, якi ўнiзе перарывае кукарда.
У сярэдзiне вялiкая лiчба намiнала /1/ з насечкай злева ўнiз. Лiчба
над лiтарай Z (злотый) з 6 закруткамi.
На аверсе i рэверсе па краю выступаючы кант.
Алюмiнiй. Дыяметр 23 мм.

Iлюстрацыя 16

Iлюстрацыя 17

Марка намiналам 50 грошаў,
якая мае паходжанне са Слонiма.
Са слоў былога гаспадара гэтай
маркi, ён карыстаўся ёй у школьным буфеце напрыканцы 1930-х
гадоў. Шрыфт марак /JOZEF/
/NAWROT/ (Юзеф Наврот) i
/Moneta/ /szkolna/ (манета школьная) характэрны для стылю мадэрн.

Iлюстрацыя 18

å‡Í¥ Ò‡Ï‡Ó·Ì‡È
‚˚Ú‚Ó˜‡Òˆ¥
Iлюстрацыя 19

Яны выраблялiся ўласнымi
сiламi кааператыва цi прадпрыемства i вылучалiся простым, часам
прымiтыўным дызайнам i тэхнiчнай прастатой выканання, што было абумоўлена тэхнiчнымi магчымасцямi i рэдкiм удзелам у вытворчасцi прафесiйных медальераў.
1. Аверс. Пасярэдзiне маркi
хвалепадобная рыска, пад якой
лiчба /7/, унiзе пад рыскай лiтара
/К/. Рэверс. Абаротны адбiтак
надчакана.
Тонкi лiст латунi. Дыяметр
каля 19 мм (iл. 21).
2. Аверс. У сярэдзiне лiчба
/100/. Рэверс. Абаротны адбiтак
надчакана.
Тонкi лiст латунi. Дыяметр
каля 21 мм (iл. 22).
3. Аверс. У цэнтры лiчба /40/,
пад якой лiчба /2/ меншых памераў. Рэверс. Абаротны адбiтак
надчакана.
Дыяметр каля 28 мм (iл. 23).

Iлюстрацыя 20

Iлюстрацыя 21

Iлюстрацыя 22

Маркi знойдзены ў Гродне на
месцы размяшчэння вайсковай
часткi царскай армii.

Iлюстрацыя 23
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У перыяд iснавання БССР кааператыўныя маркi выпускалiся ад
iмя грамадскiх i дзяржаўных устаноў. У час крызiсу разменнай манеты i iнфляцыйных працэсаў выпуск кааператыўных марак быў
апраўданы. Дызайн металiчных
марак быў простым i месцамi даволi прымiтыўным. Часта яны выпускалiся на блясе цi тонкiх лiстах медзi метадам чаканкi ўглыб
цi выпукла на загатоўках круглай,
прамавугольнай, васьмiвугольнай
i iншых форм. Гэтыя маркi, як i
брактэаты, мелi толькi адзiн чытабельны бок. Другi бок меў адваротнае адлюстраванне.

Iлюстрацыя 24

Iлюстрацыя 25

Кааператыўныя маркi
самаробнай вытворчасцi
з надчаканамi
1. Аверс. Васьмiвугольная марка мае ў сярэдзiне лiчбу /30/, якая
надчаканена ўглыб. Уверсе лiчба
/2/ меншага памеру, якая надчаканена ўглыб.
Рэверс. Абаротны адбiтак надчакана аверса выпуклы. У сярэдзiне надчакан углыб у форме прамавугольнiка вертыкальна з выпуклымi лiтарамi /НЕ/.
Тонкi лiст латунi. Памер
25 х 24 х 29 х 28,5 мм (iл. 24).
2. Аверс. Васьмiвугольная марка мае ў сярэдзiне лiчбу /4/ i лiтару /Р/ меншага памеру, якiя надчаканены ўглыб. Уверсе лiчба /2/
меншага памеру, якая надчаканена ўглыб.
Рэверс. Абаротны адбiтак надчакана аверса выпуклы. Па краях
чатыры надчаканы ўглыб у форме
прамавугольнiка гарызантальна з
выпуклымi лiтарамi /НЕ/.
Тонкi лiст латунi. Памер
26 х 26,5 х 23 х 22,5 мм (iл. 25).
3. Аверс. На марцы ў сярэдзiне
надчакан углыб /1Р./. Уверсе
прабiта адтулiна дыяметрам 2
мм. Рэверс. Абаротны адбiтак
надчакана /1р./.
Тонкi лiст латунi. Дыяметр
каля 30 мм (iл. 26).
4. Аверс. На марцы ў сярэдзiне
надчакан углыб /2Р./. Рэверс. Абаротны адбiтак надчакана.
Тонкi лiст латунi. Дыяметр
36 мм (iл. 27).
5. Аверс. На марцы ў сярэдзiне
надчакан углыб /2Р./. Рэверс. Абаротны адбiтак надчакана.
Тонкi лiст латунi. Дыяметр
каля 29 мм (iл. 28).
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давацца ў залiк зарплаты работнiкам прадпрыемства i быць атавараны толькi ў пазначанай сталовай. Дызайн гэтых марак вельмi
арыгiнальны. Непаўторную форму
iм надае наяўнасць вушка з адтулiнай. Маркi аднабаковыя, зробленыя на тонкiм лiсце медзi цi латунi. На адваротным баку абаротнае адлюстраванне. Улiковыя
маркi ўваходзяць у асобую групу
кааператыўных марак. Маркi датуюцца 1920—1930 гадамi i хутчэй за ўсё мясцовай вытворчасцi.
1. Аверс. Прамавугольная марка з вушкам. Надпiс выпуклы ў
тры радкi: /СТОЛ № 1/ /Б.Б.К./
/ОБЕД/. Па краю выступаючы
кант. Рэверс. Абаротны адбiтак
надчакана аверса ўглыб.
Тонкая бляха латунi. Памеры
31х 34 мм. Адтулiна ў вушцы 4 мм
(iл. 29).
2. Аверс. Прамавугольная марка з вушкам. Надпiс выпуклы ў
тры радкi: /СТОЛОВАЯ/ /УЖИН/
/ВОРОНИНО/. Па краю выступаючы кант. Рэверс. Абаротны адбiтак надчакана аверса ўглыб.
Тонкая бляха латунi. Памеры
31 х 34 мм. Адтулiна ў вушцы 4 мм
(iл. 30).
3. Вядома ўлiковая марка авальнай формы з надпiсам: /УЖИН/.

Iлюстрацыя 26

Улiковая марка
кааператыва з надчаканам
1. Аверс. Прамавугольная марка. Надпiс выпуклы ў 4 радкi:
/М.З.В.К./ /СТАЛОЎКА/ /N 9/
АБЕД/. Круглая адтулiна дыяметрам 3 мм.
Рэверс. Адваротны адбiтак
аверса ўглыб. Надчакан выпуклы.
Тонкая бляха медзi. Памеры
23 х 33 мм (iл. 31).
Iлюстрацыя 27

Iлюстрацыя 28

Улiковыя маркi
кааператываў
З Магiлёва паходзяць улiковыя
маркi для аплаты ў сталовай абеду
цi вячэры. Гэтыя маркi маглi вы-

Маркi, якiя мелi абарачэнне на
землях Беларусi, уяўляюць даволi
вялiкую рэдкасць. Нумiзматамдаследчыкам у апошнiя гады становяцца вядомымi новыя экзэмпляры. Напрыклад:
1. Марка Новабарысаўскай запалкавай фабрыкi намiналам /1/
з латунi.
2. Марка з бляхi Новабарысаўскай запалкавай фабрыкi
БССР.
3. Маркi з надпiсам: уверсе
/ГОМЕЛЬ/ i ў цэнтры намiнал
/5/. Аверс i рэверс аднолькавыя.
Дыяметр 18 мм. Вядомы гэтыя
маркi з бронзы i белага металу
[14].
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Iлюстрацыя 29

Iлюстрацыя 30

4. Марка з намiналам у цэнтры /50/ i надпiсам уверсе: /Гомель/. Аверс i рэверс аднолькавыя.
Бронза. Дыяметр 28 мм [15].
Дызайн кааператыўных марак
заўсёды адпавядаў стылю эпохi.
Сустракаюцца кааператыўныя
маркi, у афармленнi якiх прымалi
ўдзел прафесiйныя медальеры i
якiя выкананы на высокiм
тэхнiчным узроўнi, а па тэхнiчнаму выкананню i мастацкiх якасцях не саступаюць прадукцыi
дзяржаўных манетных двароў.
Адсутнасць жорсткага кантролю i
акрэсленых рамак дазваляла не
стрымлiваць фантазiю медальераў, што паспрыяла выпуску марак, якiя мелi нечаканы i арыгiнальны выгляд i вылучалiся ў асобую групу. Без усiх гэтых шматлiкiх выдатных узораў медальернага мастацтва нельга ўявiць

Членская кнiжка спажывецкага
таварыства Бабруйскi “АРС”
(памеры 100 × 70 мм)

Iлюстрацыя 31

Iлюстрацыя 32 (паменшана)

поўную карцiну медальернага мастацтва на землях Беларусi. Кааператыўныя маркi прыватных асоб i
кааператываў разам з манетавiднымi маркамi ваенных часцей расiйскай армii, якiя былi
дыслацыраваны на тэрыторыi сучаснай Беларусi ў 1874—1914 га-

дах, i манетавiднымi маркамi вайсковых кааператываў польскай
армii ў 1925—1939 гадах, якiя
дыслацыравалiся на тэрыторыi Заходняй Беларусi, дапаўняюць цэласную карцiну абарачэння грошай i медальернага мастацтва на
Беларусi [16,17,18].
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