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УВОДЗІНЫ 

Гіпотэза: Грашовае абарачэнне на тэрыторыі сучаснага Мёрскага раёна можна 

параўнаць з агульнабеларускім развіццём манетнага абарачэння ў антычнасці і 

сярэднявеччы. 

Мэта даследавання: Даказаць, грашовае абарачэнне на Дзісеншчыне, як і на 

Беларусі, прайшло ўсе этапы свайго развіцця ад антычнасці да сярэднявечча. 

Задачы даследавання:  

1. Сістэматызаваць крыніцы па знаходках манет і скарбаў ад антычнасці 

да новага часу на Мёршчыне. 

2. Правесці класіфікацыю музейных калекцый старажытных і 

сярэднявечных манет гістарычнага музея. 

3. Увесці ў навуковы зварот новыя факты па гісторыі знаходак скарбаў на 

Дзісеншчыне. 

Метады даследавання:  

1. Наратыўны 2. Сістэматызацыі і структуіравання. 3. Аналіза і сінтэзу  

 

Нумізматыка—навука, якая вывучае манеты. Аб грашовым абарачэнні на 

тэрыторыі былога Дзісенскага павета, часткай якога зараз з’яўляецца Міёрскі 

раён, я даведаўся з розных крыніц: гістарычных дакументаў, летапісаў, 

гістарычнай літаратуры, археалагічных раскопак. Але адной з самых цікавых 

крыніц вывучэння нумізматыкі з’яўляюцца непасрэдна знаходкі манет і скарбаў 

на мясцовасці. Сябры археолага–краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага” пад 

час шматлікіх паходаў і вандровак неаднойчы знаходзілі манеты і скарбы, якія 

зараз захоўваюцца ў гістарычным музеі СШ №3, іншых музеях краіны. Шмат 

інфармацыі аб знаходках манет у нашым краі ўтрымліваецца ва успамінах 

старажыхароў, запісы іх знаходзяцца ў навукова-дапаможных фондах 

гістарычнага музея СШ№ 3 г. Міёры. У экспазіцыі і фондах гістарычнага музея 

нашай школы знаходзяцца, як асобна знойдзеныя старажытныя манеты, 

некалькі скарбаў, а таксама асобныя манеты са скарбаў. На аснове іх 
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вывучэння, класіфікацыі і сістэматызацыі, аналізу разнастайных крыніц 

напісана мая работа. 

 

Фота 1. Вывучэнне манет з музейных фондаў 

Галоўнымі даведнікамі па вывучэнню манет для мяне былі энцыклапедыі 

“Археалогія і нумізматыка Беларусі”, і працы вядомага нумізмата прафесара 

БДУ В. Н. Рабцэвіча “Нумізматыка Беларусі”, “О чём рассказывают монеты”. 

Для классіфікацыі манет выкарыстоўваў адпаведныя старонкі інтэрнэт-

рэсурсаў. 

2 АНТЫЧНЫЯ МАНЕТЫ НА МІЁРШЧЫНЕ 

Нягледзячы на тое, што Міёрскі раён знаходзіцца на адлегласці некалькі 

тысяч кіламетраў ад былой тэрыторыі Рымскай імперыі, але і ў нашай 

мясцовасці былі знойдзены антычныя манеты. Гэта абумоўлена, па-першае: 

наяўнасцю важнага гандлёвага шляху па рацэ Заходняя Дзвіна, якая з’яўляецца 

паўночнай мяжой нашага раёна; па–другое: існаваннем старажытных 

гарадзішчаў і паселішчаў жалезнага веку; па-трэцяе: дзякуючы водным 

артэрыям, насельніцтва мела пэўныя сувязі с антычнай цывілізацыяй. Аб 

знаходках антычных манет у Міёрскім раёне ёсць публікацыя Мельнікавай А. 

А., але ў ёй дапушчаны недакладнасці, пералік знойдзеных манет няпоўны 

[8,с.67-76]. Адзін з першых скарбаў антычных манет ў нашай мясцовасці быў 
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выяўлены ля г. Дзісна ў 1928 годзе, але навуковага вызвучэння яго няма [2, 

с.50]. У музеі г. Лодзі знаходзіцца рымскі сярэбраны дынарый імператара 

Даміцыяна 81-96 г. н.э. Ён выпадкова быў знойдзены на левым беразе Заходняй 

Дзвіны непадалёку ад Друі. Адчаканена манета ў 84 г.н.э. На аверсе манеты 

партрэт імператара, павернуты ўправа з надпісам “Імператар Цезар Дамініанус 

Аўгустус Понціфекс Максімус”. На рэверсе язычніцкі ахвярны аўтар з 

гірляндамі і агнём. Надпіс чытаецца так: “Трыбуніка Потэстас Консул 8 Патэр 

Патрыа”. У перакладзе з лацінскай мовы ўвесь надпіс гучыць наступным 

чынам: “Імператар Цэзар Дамініянус Вялікі, Галоўны язычаскі жрэц, Народны 

трыбун, восьмы раз абраны консулам [10, с.121-122]. За такую манету ў 

Рымскай імперыі ў той час можна было купіць вядро збожжа. 

 

Фота 2. Дзенарый імператара Даміцыяна 

Асабліва шмат рымскіх манет было знойдзена ў наваколлях вёскі Вята, 

дзе непадалёку знаходзіцца самае вялікае і знакамітае гарадзішча на 

Мёршчыне–Пруднікі. У 1931 годзе падчас наваднення на размытым беразе 

Заходняй Дзвіны мясцовыя пастушкі знайшлі некалькі залатых манет. Дзве 

манеты з гэтага скарбу выкупіў стараста Браслаўскага павета Зеліслаў 

Янушкевіч. Ад яго яны былі набыты польскімі вучонымі Я. Пшэворскай і С. 

Ларэнцам і перададзены ў Віленскі археалагічны музей. Дзякуючы гэтаму, 

манеты былі вывучаны прафесарам–нумізматам Уладзімірам Антаневічам. 

Адна з манет была чаканена імператарам Карынам 283-285 г.н., сынам Каўруса. 

На аверсе манеты выява галавы імператара, павернутай ўправа вянцом, на 
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плячах плашч і зброя, па краю надпіс на латыні “IMP CARINUS PV AUG”, што 

азначае імператар Карын, першаначальнік калегіі 20–ці галоўных жрацоў, 

прарок, аўгур. На левым баку–рэверсе маецца ўвасабленне міфалагічнай багіні 

Перамогі—Вікторыі Аўгусты, дзе злева ў лаўровым вянку, у левай руцэ галінка 

пальмы і па краю надпіс “VICTORIA AUG G” [7,с.60-61]. 

Другая манета—солід імператара Валенты (364-378 г.н.э.), які быў 

уладаром усходняй часткі Рымскай імперыі. На правым баку манеты—выява 

імператара ў дыядэме і плашчы, у руках трымае сімвалы ўлады—шар і жазло. 

Надпіс па краю манеты сведчыць наступнае “D N VALENS AUG”, а на 

зваротным баку соліда сядзяць на троне валент са сваім братам Валенціянам, 

навокал галоў німбы, у руках трымаюць жазло і кніжку, па краю манеты надпіс: 

“vota publi ca imp” , што азначае ўладарства па народнаму жаданню. Хутчэй за 

ўсё манеты выкарыстоўваліся як упрыгожанні, бо ў іх прасвідраваны дзірачкі, 

манета адчаканена ў г. Трывіры, зараз Бельгія [10, с.123-124]. 

 

Фота 3. Солід імператара Валенты 

У 1936 годзе на гарадзішчы каля в. Пруднікі выпадкова быў знойдзены 

срэбраны рымскі дынар 14-га па ліку імператара Адрыянга.Час праўлення 

гэтага імператара 117-138 гг. н.э. Манета адчаканена ў Рыме прыкладна ў гэты 

перыяд.На аверсе манет профіль імператара павернуты ўправа .На манеце 

надпіс, які ў перакладзе з лацінскай мовы гучыць так: “Імператар Цэзар Траян 

Адрыанус Аугустус”. На рэверсе манеты выява міфалагічнай багіні Ромы, якая 

сядзіць на панцыры, у левай руцэ яна трымае кап’ё, у правай—фігурку багіні 

Перамогі–Вікторыі. Знаходка захоўваецца ў археалагічным музеі Варшавы. У 
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1982 годзе краязнаўца В.А.Ермалёнак паміж вёскамі Туркова і Рыкуны знайшоў 

на дарозе рымскую бронзавую манету з невялікай колькасцю серабра. 

 

Фота 4. Аверс і рэверс дзенарыя імператара Максіміана 

Па вызначэнню прафесара Л. Побаля—гэта дынарый імператара 

Максіміана. Дыяметр манеты 2,1 см, вага 3,57 г. На аверсе бюст 78-га па ліку 

рымскага імператара Галерыя. Па краю дынарыя надпіс на лацінскай мове 

“Імператар ГНН Максіміанус П. Ф. Час яго праўлення 293-311 гг. н.э. На 

рэверсе палітычны лозунг “Конкордыя мілітум”, што ў перакладзе гучыць як 

“Ваенная згода”. Гэта манета сведчыць аб далейшым аслабленні Рымскай 

імперыі пры Дэаклеціяне. У гэты час вялікая дзяржава была падзелена на 

чатыры часткі, адной з іх і кіраваў Максіміан Галерый. Цэнтр гэтай часткі 

знаходзіўся ў г. Сірміі. Тут працавалі чатыры майстэрні, дзе чаканіліся манеты. 

У межах уладарства Галерыя знаходзілася рымская правінцыя Балканскага 

паўвострава Паддунаў’е [10, с.123-124]. Адтуль яна і трапіла ў нашы мясціны. 

Непадалёку ад Туркова таксама ёсць паселішчы жалезнага веку, ад Заходняй 

Дзвіны каля дзесяці кіламетраў. Зараз манета знаходзіцца ў экспазіцыі 

гістарычнага музея ДУА “Мёрская сярэдняя школа №3”. У 2011 годзе 

непадалёку ад былога маёнтка Шчоўна “Арганаўты мінулага” адкрылі 

старажытнае паселішча 2-8 ст. н. э. У 2013 годзе непадалёку сябра гуртка 

Маляўка Сяргей знайшоў манету імператара Камода, які быў правіцель 

Рымскай імперыі ў 177-192 г. н. э. 
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Фота 5. Аверс сестэрцыя імператара Камода 

Яна дрэннай захаванасці, асабліва рэверс манеты. Магчыма, пазней яе 

напэўна выкарыстоўвалі рыбакі як блясну. Непадалёку працякае рэчка Вята, 

якая праз 20 кіламетраў упадае ў Заходнюю Дзвіну і знаходзіцца гарадзішча 

Пруднікі, дзе непадалёку ад яго былі ўжо знойдзены антычныя манеты. На 

аверсе манеты партрэт імператара Камода, павернуты галавой управа. Назва 

манеты сестэрцый—вага 17 грамаў, дыяметр 27 міліметраў. Такім чынам, 

чарговая знаходка антычнай манеты пераканаўча сведчыць аб сувязях нашага 

краю з антычным светам. Такім чынам, нават пералічаныя знаходкі манет 

сведчаць аб распаўсюджванні антычных манет на Мёршчыне. На жаль, 

большая частка знаходак засталася нам невядомай, так як яны былі знойдзены 

“чорнымі капальнікамі” і інфармацыя аб гэтых знаходках не патрапіла ў 

дзяржаўныя музеі. 

 

2. МАНЕТЫ ЧАСОЎ СТАРАЖЫТНАЙ РУСІ 

2.1 Панаванне арабскага дырхема 

Дырхем—ад грэчаскага слова драхма, сярэбраная манета мусульманскага 

Усходу. Упершыню яна з’явілася ў 692 годзе. У сучаснай нумізматыцы 
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называеццца куфіцкім—па найменнню арнаментальнага пісьма, што ўзнікла ў 

г.Аль-Куфа, у якім выконваліся надпісы на манетах. На тэрыторыі Беларусі 

дырхемы з’яўляюцца ў 9 ст. Але асаблівае распаўсюджванне і абарачэнне 

адносіцца да часоў станаўлення першага дзяржаўнага ўтварэння–Полацкага 

княства, ростам сацыяльна-эканамічнага развіцця і пашырэння гандлёвых 

сувязяў паміж Візантыяй, Арабскім халіфатам, Паўночнай Прыбалтыкай, 

Скандынавіяй. Міёршчына якраз і ляжала на адрэзку знакамітага шляху “З 

варагаў ў грэкі”. Вось чаму на тэрыторыі раёна знойдзена дастакова вялікая 

кольасць манет і скарбаў куфічных дырхемаў. Найбольш вядомы скарб арабскіх 

манет на тэрыторыі раёна быў знойдзены ля в. Краснае яшчэ ў 1896 годзе. 

Агульная вага манет каля паўкілаграма. 17 дырхемаў перададзены ў 

Імператарскі Эрмітаж, 62 паступілі ў Віленскі музей старажытнасцяў, 30 манет 

перададзена ў Санкт-Пецярбургскі ўніверсітэт, астатнія перададзены ў Санкт-

Пецярбургскі манетны двор на пераплаўку. Колькі ўсяго было манет ў скарбе 

невядома, частка манет разышлася па руках, а некаторыя былі ў выглядзе 

фрагментаў. Хутчэй за ўсё гэта былі рэзаны і вэвярыцы. Па вызначэнню 

вучоных найстарэйшая манета–Аббасіды, аль-Мутадзід 899 года, самая 

позняя—Саманіды, Нух ібн Мансур 987 года. Акрамя таго, у скарбе былі 

манеты Бувахідаў, Зійарыдаў, Кангарыдаў, Хамданідаў, імітацыя саманідскай 

чаканцы [14,с.,71]. 

Аб знаходках двух скарбаў арабских манет у Старым Пагосце ў 1895 

годзе мы знаходзім звесткі ва ўспамінах нашага знакамітага земляка Вацлава 

Ластоўскага [7,с.184]. Скарбы дырхемаў знаходзілі і на востраве Дзісны, але 

яны не былі вывучаны. На тэрыторыі раёна чарговы скарб арабскіх манет быў 

знойдзены ў 1965 годзе. На жаль, месца знаходкі не зафіксавана. Па вызначэнні 

адной знаходкі з гэтага скарбу мы даведваемся, што яны адносіліся да 

Саманідаў, а менавіта Наср ібн Ахмада (914-943 г.г.) [13, с.73]. 
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Фота 6. Арабскія дырхемы 9-10 ст. 

Яшчэ адзін скарб знойдзены ў 1966 годзе, таксама цалкам разышоўся па 

руках. У нумізматычны кабінет былі дасланы замалёўкі толькі 3 манет, якія 

адносяцца па вызначэнню прафесара В. Рабцэвіча да Абасідаў, а менавіта: 

Мадзінат ас–Салам 776 г., ар-Рашыд ал-Мухамедзія, 797 г., ал-Мамун 824 г. [14, 

с.72]. Найбольш датаваныя і вызначаныя манеты арабскага халіфата, якія былі 

знойдзены пры археалагічных раскопках гарадзішча і селішча ля в. Пруднікі ў 

80-90-я гады 20 ст. археолагам Шадыра В. І. Вызначэнне манет было 

праведзена навукоўцам Мілюціным В. Н. Усе знаходкі адносяцца да чаканкі 

Аббасідаў і Саманідаў. Самая ранняя Аббасіда аль Махдзі 775 г., самая позняя з 

датаваных—манета Ісмаіла ібн Ахмед аш–Шаш 906 г. [9, с.48]. Унікальнымі 

з’яўляюцца знаходкі бронзавых падвесак у выглядзе арабскіх дырхемаў пад час 

абследавання кар’ера гуртком “Арганаўты мінулага” ля в. Казлоўцы ў 1987 

годзе. Пазней сябры гуртка разам з вучонымі АН БССР Дучыц Л. У., 

Семянчуком Г. М. выявілі пахаванні ў ямах, такім чынам, там знаходзіўся 

грунтовы могільнік 10-13 ст. Падвескі, або бракцеаты вывучаліся вучонымі 

нумізматамі В. Мілюціным і В. Рабцэвічам. На першай падвесцы захаваўся 

пяцірадковы тэкст, выдатна капіруючы чэканку саманідскага эміра Насра ібн 

Ахмада 301-331 год хіджры (914-946 гг.), Аллаху (Мухамед-пасланік Аллаха) 

ал Мухтадзір білах Наср ібн Ахмад. Надпіс па кругу бессэнсоўны, набор 

літараў і літарападобных знакаў. Дыяметр бракцеата 29 мм. Надпіс выбіты 

толькі на рэверсе. Так як яе насілі як падвеску, то прабіты дзве невялікія 

адтуліны. У адной з іх захавалася кольца з меднага дроту. Вага падвескі 1,10 г.  
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Фота 7. Арабскі дырхем бракцеат з могільніка Казлоўцы 

Дзве другіх манетападобныя падвескі захаваліся толькі ў фрагментах. На 

адной можна прачытаць “Аллаху, Мухамад”. Захавалася частка прыкляпанага 

вушка. Трэці фрагмент падвескі зусім не чытаецца. Падробкі выкананы хутчэй 

за ўсё ў канцы 10 стагоддзя. Аналагаў падобных бракцеатаў у свеце не 

выяўлена [14,с.70]. 

2.2. Срэбранік Уладзіміра 

Манета гэтага перыяду трапіла ў нашу калекцыю ў 2010 годзе. Па 

інфармацыі яе ўладальніка срэбраннік Уладзіміра ён знайшоў на месцы старой 

прыстані на беразе ракі Заходняя Дзвіна ў аграгарадку Друя Браслаўскага 

раёна. Былы горад Друя вядомы ў гісторыі як замак Полацкага княства з 11 

стагоддзя. Падчас разведак на тэрыторыі Друі “Арганаўты мінулага” не 

аднойчы знаходзілі каменныя прылады працы, кераміку 10-13 стагодзяў, 

фрагмент шыфернага прасліца, пломбы 12-13 ст. У Друі знаходзіцца і так званы 

“Барысаў камень” 12 стагоддзя. Рэчавы матэрыял падцвярджае старажытнасць 

гэтых мясцін. Таму, знаходка срэбраніка Уладзіміра з’яўляецца толькі 

падцвярджэннем вышэй згаданага. Срэбранікі Уладзіміра вырабляліся з 

куфіцкіх дырхемаў. Пасля першапачатковага вывучэння манеты з Друі можна 

зрабіць наступныя высновы. 
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Фота 8. Срэбранік Уладзіміра, знойдзены ля Друі 

Манета чаканена з срэбра метрычнай пробы 750, вагою 3 грамы, 

дыяметрам 26 мм. Гурт манеты рабрысты, у двух месцах пашкоджаны, 

магчыма, з мэтай вызначэння пробы срэбра. На аверсе манеты выява князя 

Уладзіміра ў анфас, які сядзіць, на галаве шапка з падвескамі, у правай руцэ  

лацінскі крыж з доўгім дрэўкам, левая рука на грудзях. Над левым плячом 

княжацкі знак –трэзубец. На рэверсе выява Хрыста ў крыжападобным вянцы–

німбе, які ў левай руцэ трымае Евангелле, а правай благаслаўляе. Надпіс з 

левага боку Іісус, а з правага ад выявы Хрыстос. Па тыпалогіі срэбранікаў 

манету, знойдзеную ў Друі, можна аднесці да першага тыпу [16, с.78]. Але 

некаторыя асаблівасці ў выяве князя Уладзіміра і Хрыста не выключаюць яе 

пазнейшую чаканку. 

3. ПЕРЫЯД ПРАЖСКАГА ГРОША 

У 12-13 стагоддзях абарачэнне манет на тэрыторыі Беларускіх зямель 

было нязначным. Знаходкі еўрапейскіх і ўсходніх зямель на тэрыторыі Беларусі 

нешматлікія. Вось чаму ў нас няма інфармацыі аб знаходках манет гэтага 

перыяду. Выключэннем з’яўляецца манета пул з медзі Залатой Арды 13 
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стагоддзя, але інфармацыі аб яе месцы знаходкі ў нас няма. Становішча 

змяняецца ў 14 стагоддзі, калі ў 1300 годзе ў чэшскім горадзе Кутна Гара 

пачалася чаканка вялікай срэбранай манеты, якая атрымала назву пражскі грош, 

па надпісу на рэверсе. Яны сталі асновай грашовай гаспадаркі Вялікага княства 

Літоўскага ў 14-15 стагоддзях. На беларускай зямлі знойдзена некалькі скарбаў 

і шмат адзінкавых знаходак пражскага гроша. Міёрскі раён не стаў 

выключэннем. У 1926 годзе пры апрацоўцы зямлі ў маёнтку Вянужжа, які 

належыў пану Федаровічу скарб манет пражскіх грошаў знайшоў селянін 

Каравай Васіль Васілевіч. Скарб манет налічваў не менш за 400 асобнікаў і 

знаходзіўся ў гліняным збане, які разбіўся ад удара ляза плуга. Селянін сабраў 

манеты і прынёс да хаты. Па невядомай прычыне, паліцыя з павятовага горада 

Дзісна забрала скарб. Але пазней на гэтым месцы Каравай Васіль знайшоў яшчэ 

некалькі манет. Так як манеты былі сярэбраныя, то пазней з іх рабілі 

заручальныя пярсцёнкі і завушніцы. У 1986 годзе застаўшыеся дзве с палавінай 

манеты былі перададзены ў нашу калекцыю. Захаванасць перададзеных 

асобнікаў нездавальняючая і аверс і рэверс манет вельмі сцёртыя. Вага першай 

манеты 3,3 грамы, вага другой 3,5 грамы. Звычайна вага пражскага гроша 3,7 

грамы. Палягчэнне вагі вывучаных намі манет выклікана дрэннай захаванасцю. 

Дыяметр манет 29 мм., метрычная проба 930. Надпіс на аверсе “IOANNES 

PRIMUS DEI GRATIA REX BOEMIA”, што азначае Ян Люксембургскі кароль 

Багеміі, як вядома кароль Чэхіі Ян Люксмбургскі (1310-1346 гг.). 

 

 

 

 

 

 

Фота 9. Манеты пражскі грош са скарба ля в. Вянужжа 
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Улічваючы, што кошт пражскага гроша спачатку быў вельмі высокі, то 

хутчэй за ўсё манеты былі схаваны багатым баярынам. За 400 падобных манет 

можна было купіць невялікі маёнтак. Так як скарб быў закапаны на невялікай 

глыбіні, то яго ўладальнік спадзяваўся грошы ў хуткім часе скарыстаць. 

Значная пацёртасць манет сведчыць аб доўгім тэрміне іх абарачэння. Хутчэй за 

ўсё скарб быў закапаны падчас грамадзянскай вайны, якая была ў ВКЛ у 1432-

1436 годзе. Уладальнік грошаў не вярнуўся з гэтай вайны і, таму, скарб застаўся 

не запатрабаваны. Лёс самога скарбу невядомы. Па адных звестках, паліцыя 

адправіла іх у Вільню, па другіх—прадалі яўрэям-перакупшчыкам. Намі была 

праведзена вялікая праца вывучэння скарбаў манет, паступіўшых у музеі Рэчы 

Паспалітай, але інфармацыі аб скарбе з Вянужжа не знойдзена. Аб дастакова 

шырокім распаўсюджанні грашовага абарачэння пражскага гроша ў нашай 

мясцовасці сведчыць інфармацыя аб іх знаходках у Міёрскім раёне ля вёсак 

Мілашова, Слабада, Лявонпаль, Павяцце, Язна, Стары Пагост і інш. Пад назвай 

“грошы шырокія” абарачэння пражскага гроша мы знаходзім і ў шматлікіх 

дакументах не толькі 14, але і ў 15 і нават 16 стагоддзяў. Аб гэтым сведчыць і 

“Полацкая рэвізія” 1552 года. Але ўсе знаходкі разышліся па прыватным 

калекцыям і не былі ўведзены ў навуковы зварот. 

4.СКАРБЫ МАНЕТ 16-17 СТ. 

4.1 Манеты Дварчанскага скарбу 

Нам вядомыя знаходкі скарбаў сярэднявечных манет ля горада Дзісны 

1938 г.,ля вёскі Дварчаны 1999 года, ля в.Чэрасы 2015 года. Скарбы 

прадстаўлены дзенарыямі, грошамі, тымфамі, ортамі, талерамі і іншымі 

манетамі [4, с.8]. 

Скарб ля вёскі Дварчаны быў знойдзены трактарыстам СПК ”Гвардзейскі” пад 

час ворыва глебы вясною 1999 года колькасцю звыш 260 штук З іх 168 манет ў 

асноўным талераў і паўталераў былі набыты Полацкім музеям-запаведнікам, а 

75 манет падараваны музею “Радзімазнаўства “ нашага знакамітага паэта 
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Сяргея Сцяпанавіча Панізніка ў вёсцы Лявонпаль. Паяпярэдне іх даследваў 

кіраўнік нашага музея Вітольд Антонавіч Ермалёнак.  Нажаль музей ў 2012 

годзе быў абрабаваны і манеты скрадзены. Засталося толькі пяць манет, якія 

былі славутым земляком падарваны ў экспазіцыю нашага музея.  

 

Фота 10. Манеты скарба з Дварчанаў з экспазіцыі музея СШ №3 

Скарб знаходзіўся змешчаны ў гліняным посудзе. У адным збанку 

прымітыўнай сялянскай працы насыпаны манеты, пакрываў іх другі гаршчок 

пад зялёнай палівай і выраблены, хутчэй за ўсё, прафесійнымі ганчарамі ў 

Дзісне. Абедзве пасудзіны адносяцца да XVIІ-XVIІІ стст. З 75 манет, 

перададзеных нам на вывучэнне, удалося вызначыць 72, тры вельмі сцёртыя. 

Усе адносіліся да грашовай сістэмы Рэчы Паспалітай канца XVI-сярэдзіны 

XVIІ ст. У гэты час у нашай дзяржаве быў сапраўдны росквіт чаканкі, такога не 

існавала ні раней, ні пазней. Працавала 15 манетных двароў у Польшчы і адзін 

у Вялікім Княстве Літоўскім. Знойдзеныя манеты адчаканены ў Вільні, Рызе, 

Эльблёнгу, Лабжэніцы і прадстаўляюць 12 наміналаў: дзенарыі, тэрнарыі, 

соліды, грошы, паўталеры, талеры. Найбольш солідаў, зробленых у Рызе ў 1621 

г. у часы Густава ІІ Вазы. Метал — білон, які ўтрымліваў менш за палову 

агульнай вагі серабра. Сама манета больш падобная да кавалку фольгі 

дыяметрам 0,9 мм, вагой 0,59 г. За 40 такіх манет можна было купіць толькі 

дзве курыцы або тры качкі. Чатыры рыжскія соліды 1592, 1609 гг. польскага 

караля Жыгімонта ІІІ Вазы. Праз некалькі год Прыбалтыку захопіць Швецыя, 

таму і больш шведскіх манет. У скарбе тры соліды 1618, 1623 гг. чаканкі 

Віленскага манетнага двара. Пяць солідаў 1617, 1623, 1624 гг. адбіты на 

манетных дварах Польшчы. 
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Сем манет гэтага наміналу зроблены ў Прусіі пры Георгу Вільгельму, які 

быў васалам Рэчы Паспалітай. Нямецкая назва соліда — шылінг. Яшчэ адзін 

намінал скарбу — двайны літоўскі дзенарый, 10 дзенарыяў складалі адзін 

польскі грош, восем — літоўскі. Вага аднаго дзенарыя 0,36 г срэбра, а двайны 

— 0,73 г. Дыяметр у 13 мм. Манеты чаканены ў Вільні ў 1620, 1627 гг., толькі 

выраблены не са срэбра, а з білону. Наверсе манаграма караля і вялікага князя 

літоўскага Жыгімонта ІІІ Вазы, на рэверсе выява герба “Пагоня”. У 

дварчанскай знаходцы шмат тэрнарыяў або трайных дэнарыяў. Гэта таксама 

дробная манета з білону, дыяметрам 14 мм і вагой крыху менш за адзін грам. 

Усе восем манет выбіты на прыватным двары ў польскім горадзе Лабжэніцы ў 

1624, 1625, 1626, 1627 гг. Адзінкавы намінал у скарбе — літоўскі грош 1625 г., 

вагою 2,5 г, дыяметр 20 мм, выбіты ў Вільні з білону. Акрамя герба “Пагоня” і 

манаграмы караля, унізе ледзь бачны герб “Выдвіч”. Ён сведчыць пра выраб 

гэтых манет па загадзе Крыштафа Нарушэвіча, які ў той час быў падскарбіем і 

меў такі герб. 15 такіх грошаў у той час каштаваў баран. Усе дробныя манеты 

сведчылі пра наступаючы фінансавы крызіс Рэчы Паспалітай, таму Варшаўскім 

сеймам у 1627 г. іх чаканка забаронена. Да гэтага прыслухаліся ў Вільні і 

многіх гарадах Польшчы. Улічваючы, што самая ранняя манета выбіта ў 1592 

г., а самая позняя — у 1627 г., і знойдзены буйныя наміналы — талеры і 

паўталеры, скарб, хутчэй, належаў дробнаму шляхцічу, які загінуў у сярэдзіне 

XVIІ ст. у вайне з Маскоўскай дзяржавай. 

 

4.2. Скарб барацінак з Чэрасаў 

Апошнім часам у нашым раёне, як і па ўсёй Беларусі, шмат праводзяць 

пошукі так званыя “чорныя капальнікі”. Вялікую шкоду археалогіі і гісторыі 

нашага краю наносіць іх дзейнасць. Бо знаходкі, часам вельмі цікавыя, не 

паступаюць для вывучэння ў музеі і навуковыя ўстановы, а становяцца 

прадметам або калекцыяніравання, або нажывы і недаступны даследчыкам. 

Толькі рэдкія артэфакты трапляюць да нас у музей. У апошні час кіраўніку 
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нашага музея В.А. Ермалёнку удалося выкупіць у “чорных капальнікаў” цэлы 

скарб манет, які быў знойдзены ў вёсцы Чэрасы [6, с.7]. 

 

Фота 11. Скарб барацінак з Чэрасаў 

Пасля карпатлівага вывучэння сёння можам распавесці гісторыю 

набытых намі манет. Асноўны змест скарбу – “барацінкі” – дробныя манеты 

Рэчы Паспалітай сярэдзіны 17-га стагоддзя, якія ўвайшлі ў гісторыю па 

прозвішчы іх стваральніка. Другая Паўночная вайна, названая ў народзе 

“Шведскі патоп” і вайна з Рускай дзяржавай выклікалі сур’ёзны гаспадарчы і 

грашовы крызіс Рэчы Паспалітай. Дзяржаўны скарб не быў здольны задаволіць 

грашовыя патрэбы і абавязальніцвы, найперш перад войскам. Тагачасны 

кіраўнік Кракаўскага манетнага двара Тытус Лівіюш Бараціні прапанаваў 

выбіваць дробную медную манету, якая б мела прымусовую афіцыйную 

вартасць срэбнага шэлегу ці 1/3 гроша. Сойм пагадзіўся на той праект, 

нягледзячы на тое, што гэта было ашуканствам, бо новы медны шэлег не меў 

сапраўднай вартасці траціны гроша, ці 1/90 злотага. Быў вызначаны дзяржаўны 

ліміт медных шэлегаў у квоце 182.291 польскіх злотых на кракаўскай і 817.708 

злотых для Польшчы ды 1 мільён злотых для Вялікага Княства на Ўяздоўскім 

манетным двары, заснаваным у 1659 годзе адмыслова для біцця новых шэлегаў. 

https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D1%8D%D0%B4%D0%B7%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B7%D1%8F%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8E%D1%88_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%96
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%8C
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B3
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BC
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1659
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Бараціні нелегальна парушыў ліміт выбіцця. За гэта ён быў абвінавачаны ў 1662 

годзе, калі Сойм загадаў устрымацца ад біцця барацінак. Але праблемы з 

дзяржаўным скарбам працягваліся, і ў 1663 годзе выпуск барацінак аднавіўся 

ды пашырыўся на тэрыторыі ВКЛ, што трактавалася як адзіная магчымасць 

выйсця з грашовага крызісу і аплаты пазыкаў.  

З аднаго фунту (405 грамаў) медзі Бараціні біў 300 шэлегаў, вартых 100 

грошам. 57 грошаў ішлі ў дзяржаўны скарб, рэшту браў утрымальнік манетнага 

двара. Акрамя вялізных прыбыткаў Бараціні і надалей ашукваў казну, б’ючы 

манеты па-за лімітам, якія не ішлі да дзяржавы. Апошняе біццё медных шэлегаў 

скончылася ў 1668 годзе. Вялізная колькасьць медных солідаў і іх не вельмі 

добрая якасць заахвочвалі да фальшавання. Злоўленаму фальшываманетчыку 

пагражала катаванне, адсячэнне правай рукі і прыбіванне яе на гарадской браме 

ды адсячэнне галавы. Аднак перспектыва вялікага і лёгкага прыбытку 

справаджалі тое, што ахвотнікаў да рызыкі не бракавала. Мяркуюць, што 

фальшываманетчыкі вырабілі каля 30% з эмісіі, якая лічыцца агулам каля 1,8 

мільярда манетаў. Такім чынам, дзякуючы фінансаваму крызісу, землі былой 

Рэчы Паспалітай былі “засеяны” барацінкамі.  

Пры вывучэнні скарбу з Чэрасаў мы перш за ўсё вылучылі манеты, якія з-

за дрэннай захаванасці вызначыць было нават пры дапамозе кампутара 

немагчыма. Такіх манет знайшлося ў скарбе 43 штукі. Складанасць іх 

вызначэння была ў тым, што больш паловы з іх былі падробкамі. Далей мы 

даследавалі барацінкі польскай чаканкі. Манеты маюць на аверсе выяву галавы 

караля Рэчы Паспалітай Яна Казіміра ў лаўровым вянку і надпіс .IOAN. - CAS. 

REX, вакол галавы падзеленыя літарамі T.L.B (ініцыялы Баратыні). На рэверсе 

манеты выбіта выява польскага арла са шчытом гербу Ваза на грудзях. Вакол 

надпіс SOLID.REGN-POLON і год. З долу падзяляе надпіс герб падскарбія 

кароннага Яна Казіміра Красінскага—Слепаўрон (Сляпы воран). Усяго ў 

чэраскім скарбе было 63 барацінкі польсай чаканкі [6, с.8].   

https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1662
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BC
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1663
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_(%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1668
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8D%D1%82%D1%87%D1%8B%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%80
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8C%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%9E%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Фота 12. Барацінка чаканкі польскага манетнага двара 

З іх мы налічылі 20 падробак. Яны адрозніваюцца ад сапраўдных: па 

першае – вагою,большасць з іх важаць толькі 0,7 грама, тады як сапраўдная 

манета мае вагу каля 1,35 грама; па-другое – выявы няякасныя, невыразныя, па-

трэцяе – некаторыя соліды падробкі меншыя па дыяметры, сапраўдныя маюць 

дыяметр 15 – 16 мм, а падробкі ў нашым скарбе часта меншыя  за 10 мм. Па-

чацвёртае – няроўны, пакрыўлены адбітак рэверса або аверса манеты, і г.д.. 

Асноўная колькасць вывучаных намі манет чаканена на Кракаўскім манетным 

двары ў 1662 – 1663 гадах колькасцю 23 соліды, але ёсць і асобныя манеты 

1660,1661,1664 – 1668-х гадоў. Барацінкі літоўскія, пачаткова бітыя на 

Уяздоўскім манетным двары, мелі ідэнтычны аверс, як і польскія. Пазней 

змены адбыліся ў ініцыялах. На рэверсе літоўскіх манет была Пагоня, пад ёй 

герб падскарбія літоўскага Іераніма Кірпсенштейна (1662 – 1676 гг.). Па коле 

надпіс, падзелены ўгары княжацкай каронай, SOLI.MAG.LIT, і дата. Асноўная 

колькасць манет літоўскай чаканкі нашага скарбу была біта ў Вільні ў 1664 – 

1668 гадах. На большасці з іх пад Пагоняй змешчаны ініцыялы падскарбія 

HKPL або герб у выглядзе галавы аленя. З 49 літоўскіх манет падробак было 16, 

а манет Віленскай чаканкі мы налічылі 23.  Але ў скарбе, хоць і ў малой 

колькасці, знаходзім чаканку літоўскую з выявай Пагоні, унізе яе – герб 

падскарбія “сноп” манетнага двара ў Оліве (ля Гданьска) – колькасцю 2 соліды, 

бітыя ў 1663 годзе, і гэтага ж двара манета 1666 года, на ёй удоле пад Пагоняй 

літары GFN, скарочаныя ініцыялы ўпраўляючага манетным дваром Хорна 

Фрыдрыха. Дзве манеты былі біты ў Брэсце, тры манеты 1665 года з галовай 

аленя трапілі з манетнага двара Коўна. З гэтага ж года і манеты, бітыя на 

https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1)
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манетным двары Уяздова з ініцыяламі Бараціні. Акрамя манет барацінак, у 

чэраскім скарбе аказаліся і іншыя манеты гэтага перыяду. Гэта соліды, 

чаканеныя на Рыжскім манетным двары з білону. (Білон – гэта метал, дзе 

ўтрыманне срэбра складае менш чым 50%). Самы ранні солід захаваўся 

фрагментарна і датуецца 1626 годам, перыядам панавання ў Рэчы Паспалітай 

караля Сігізмунда ІІІ Вазы. У скарбе таксама былі тры соліды: з іх адзін 1650, 

два 1651 года, калі Прыбалтыка была пад уладай Швецыі, таму падобныя 

соліды нумізматы называюць яшчэ “крысцінкамі” –ад імя каралевы Швецыі 

Крысціны Аўгусты Вазы (1632 – 1654 гг.). 

 

Фота 13. Барацінка віленскай чаканкі 

Іх дыяметр складае 15 мм, а вага. 0,5 грама. Акрамя таго ў скарбе 

знаходзіліся лівонскія содіды шведскага караля Карла Х Густава 1656 года, а 

таксама два соліды, адзін з іх – у фрагменце – караля Карла ХІ. Усяго 

знайшлося 7 лівонскіх манет або іх фрагментаў. Але самая важная манета, па 

якой можна датаваць час, да якога манеты былі ў абарачэнні, – гэта медная 

палушка Расіі 1720 году. Палушка—гэта дробная манета коштам у ¼ капейкі. 

Такім чынам, агульная колькасць манет чэраскага скарбу складае 163 манеты. 

Храналогія іх выпуску ахоплівае цэлае стагоддзе – ад самага ранняга соліда 

Сігізмунда ІІІ Вазы да самай позняй палушкі Пятра І 1720 года. Аб іх доўгім 

абарачэнні сведчыць значная сцёртасць большасці манет, што абцяжарыла іх 

вызначэнне. Нягледзячы на вялікую колькасць манет скарбу іх кошт у тыя часы 

быў зусім нязначны і быў роўны ўсяго каля 1 злотага, за які ў той час можна 

было купіць толькі двух гусакоў і курыцу. Значыць, скарб схаваў бедны 

селянін. Медныя соліды былі ў абарачэнні да 1766 года, калі апошні кароль 
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Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст правёў грашовую рэформу і медныя соліды 

былі выкуплены ў насельніцтва. Таму можна меркаваць, што манеты былі 

закапаны не пазней сярэдзіны 18-га стагоддзя. І праляжаў скарб у зямлі 250 год. 

Такія вывады можна зрабіць з папярэдняга вывучэння чэраскага скарбу. 

4.3 Скарб манет з-пад Дзісны 

Аб гэтым скарбе я даведаўся ад краязнаўца Кастуся Шыталя з Докшыцаў, 

які праглядаючы змешчаныя ў Інтэрнэце старонкі газеты на польскай мове 

“Слова” Віленскага ваяводства, знайшоў некалькі цікавых артыкулаў, якія 

датычаць нашага краю. Так, у нумары 212 гэтай газеты за 1939 год была 

надрукавана публікацыя пад назвай “Скарб манет з-пад Дзісны”. У ёй 

апавядалася аб знаходцы цікавага скарбу манет XVI – XVII стагоддзяў, які быў 

знойдзены ля Дзісны і паступіў у “Музей Дзісенскай зямлі” ў Глыбокім (у 

міжваенны перыяд, хаця і заставалася назва Дзісенскі павет, але ўсе 

адміністрацыйныя павятовыя ўстановы месціліся ў Глыбокім). У Вільні 

знойдзены пад Дзісной скарб быў вывучаны вучонымі-даследчыкамі, таму і 

зараз мы маем магчымасць даведацца аб манетах гэтага скарбу. 

Усяго знаходка налічвала 600 штук, большасць манет была чаканена са 

срэбра. Найбольшую колькасць з іх складалі капейкі Маскоўскай дзяржавы, так 

званыя “шкарлупкі”, або як іх завуць на рускай мове “чешуйки”. Агульная іх 

колькасць у скарбе – 325 штук. Гэта манеты маскоўскіх цароў Івана IV 

Жахлівага, яго сына Фёдара Іванавіча, Барыса Гадунова, Васіля Шуйскага і 

нават вельмі рэдкія 10 манет Ілжэдзмітрыя І, які быў царом усяго 9 месяцаў. 

Акрамя таго, у гэтым скарбе было 17 манет Міхаіла Раманава чаканкі 1614 – 

1620 гадоў. Таксама рэдкімі былі 5 рускіх манет цара Уладзіслава, будучага 

караля Рэчы Паспалітай, які насіў тытул рускага цара з 1610 па 1634 год. 

Другая па велічыні колькасць манет была з Рэчы Паспалітай – гэта грошы 

караля Сігізмунда ІІІ Вазы колькасцю 157 штук, чаканкі 1596 – 1629 гадоў [3, 

с.8]. 
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Фота 14. Манеты са скарба ля Дзісны 

Хутчэй за ўсё, гэта былі “траякі”, трохграшовыя манеты. Вялікая 

колькасць манет была і са Свяшчэннай Рымскай імперыі – 72 штукі чаканкі 

1594 – 1622 гадоў. Частка манет была з асобных нямецкіх зямель: 10 манет з 

Саксоніі 1615 – 1618гг., 8 асобнікаў Брандэнбурга 1613 – 1619гг., 4 з Баварыі 

1609 – 1618 гг. Дзве манеты 1621 і 1622 гг. былі з Прусіі, тагачаснага ленніка 

Рэчы Паспалітай. Дзве манеты былі з Чэхіі часоў караля Мацея ІІ і адна манета 

са Швейцарыі 1608 года. Каму мог належаць гэты скарб? Па нашых 

меркаваннях, шляхціцу, удзельніку паходаў на Маскву падчас “смутнага часу” 

ў Маскоўскай дзяржаве 1604 – 1618 гг. Самая позняя манета адносіцца да 1629 

года, таму скарб мог быць схаваны гаспадаром перад паходам яго з войскамі 

Рэчы Паспалітай пад Смаленск у час вайны з Маскоўскай дзяржавай 1633 – 

1634 гг., дзе ён хутчэй за ўсё і загінуў, бо скарб так і застаўся 

незапатрабаваным. 

Наогул, “Музей Дзісенскай зямлі” быў вельмі багаты, там былі шматлікія 

археалагічныя знаходкі, упрыгожванні з курганоў, гадзіннік XVIIІ ст. з 

Чэнстаховы, партрэт маршалка шляхты Вілейскага павета Аляксандра Дамейкі і 

шмат іншых цікавостак. У газеце “Слова” №55 за 1938 год мы таксама 

знаходзім звесткі аб паступленнях у глыбоцкі музей меднага збана і формы для 

цеста з гэтага ж металу XVIIІ стагоддзя. Яны былі выраблены ў мясцовай 

катлярні маёнтка Сарокі. На жаль, багацейшыя зборы музея Дзісенскай зямлі 

падчас ваеннага ліхалецця 1939 XVII 1945 гг. зніклі без следу [3, с.8]. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Аб’ём майго даследавання не дазваляе паказаць цікавую гісторыю 

асобных знаходак сярэднявечных манет на тэрыторыі сучаснага Мёрскага 

раёна. Асноўная кольксць манет, якія знаходзяцца ў экспазіцыі і фондах нашага 

музея знойдзены сябрамі гуртка “Арганаўты мінулага” звыш чым за сорак год 

пошуковай дзейнасці. Вывучаючы іх можна сцвярджаць, што іх можна знайсці 

ўсюды, дзе жылі ў тыя часы людзі. Няма на тэрыторыі нашай раёна месца, дзе 

такіх манет не было б знойдзена. Агульная колькасць знаходак якія явывучыў –

звыш 200 штук. У Мёрскім раённым гісторыка-этнаграфічным музеі практычна 

адсутнічаюць не толькі антычныя манеты, але і колькасць сярэднявечных манет 

вельмі нязначная. 

У выніку свайго даследвання я прыйшоў да наступных вывадаў: 

1.Упершыню сістэматызаваў і класіфікаваў знаходкі асобных манет і скарбаў на 

Дзісеншчыне (манета рымскага імператара Камода, скарб манет з –пад Дзісны). 

2.Для шырокага кола даследчыкаў нумізматыкі ў Беларусі былі надрукаваны 

артыкулы, якія пазней былі размешчаны ў Інтэрнэце. 

3. Аналіз знаходак манет і скарбаў на Дзісеншчыне, праведзены мною і супадае 

з гісторыя развіцця грашовага абарачэння на Беларусі.  

4.Для наведвальнікаў гістарычнага музея распрацаваны QR-коды найбольш 

цікавых даследаваных мною манет.  
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