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Mohylew i jego mieszkańcy w latach 1577-1580 
W świetle ksiąg magistratu mohylewskiego

Praca niniejsza przedstawia początki dziejów Mohylewa i jego mieszkań
ców, zarys działalności gospodarczej miasta w ostatniej ćwierci XVI w., 
dodatkowo zaś omawia znaczenie miasta jako ośrodka handlowego i rze
mieślniczego. Zawiera też opis obyczajów i codziennego życia mieszczan 
oraz roli, jaką odegrało prawo magdeburskie w regulacji stosunków spo
łeczno-ekonomicznych. Chronologicznie artykuł zamyka się w okresie ma
rzec 1577 -  lipiec 1580 r., chociaż też nie brak informacji wybiegających 
poza te ramy czasowe. Większość problemów opisanych została tematycz
nie z uwzględnieniem chronologii wydarzeń.

Bogata literatura na temat historii Mohylewa, opisująca jego znacze
nie w dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Białorusi daje dość 
wszechstronny obraz miasta.

Mohylew jednak długo nie mógł doczekać się pełnego opracowania. 
Pierwszym historykiem, który zajął się zagadnieniem jego historii był bia
łoruski badacz Grigoryj Scjapanau. Opracował dzieje miasta do nadania 
mu pełnego prawa magdeburskiego w 1577 roku, skupiając się głównie na 
opisie włości mohylewskiej1. Dopiero w 1938 r. Henryk Łowmiański, jako 
pierwszy, zastanawiał się nad przyczynami rozwoju handlu XVI wieku, tym 
samym dając impuls do rozwoju badań nad dziejami miasta2. Zaznaczał

1 T. CL(«naHay, ricm opun Mecma Moei/ieea da nadanua x u y  MaudsóopCKaia npaea 
(1577 z.), „3anicKi aflfl3eny ryMaHiTapHbmH Haóyic”, Kh. 3, Elpauw k/ihlim ricTopwi, T. 2, 
Mmhck 1928.

2 H. Łowmiański, Handel Mohylewa w XVI wieku, Kraków 1938.
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on, iż: „Mohylew nie zwrócił na siebie uwagi, nie wywołał zainteresowania 
w literaturze naukowej, być może dlatego, że doniosłą rolę odegrał w okre
sie stosunkowo krótkim: w wiekach średnich gdy formowały się większe 
miasta litewskie, jeszcze nie istniał: w XIX w., gdy rozpoczęły się badania 
naukowe, już był spadł do kategorii drugorzędnych raczej miast prowin
cjonalnych”3. W odpowiedzi na ten artykuł powstała polemika Seweryna 
Wysłoucha, który również zastanawiał się nad przyczynami rozwoju go
spodarczego miasta4. Następnie w 1939 roku Hennryk Łowmiański publi
kuje pracę, której tematem jest struktura wewnętrzna Mohylewa; grupuje 
on ludność miasta według zajęć w czasie XVI i XVII wieku5.

Dopiero po drugiej wojnie światowej wzbudził szerokie zainteresowa
nie historyków, głównie rosyjskich i białoruskich, którzy coraz więcej uwa
gi poświęcają historii miasta. Obok ogólnych opracowań zawierających 
informacje encyklopedyczne6, powstają szczegółowe prace dotyczące róż
nych okresów i zagadnień z historii miasta. Duży wkład do badań nad dzie
jami naddnieprzańskiej osady włożył białoruski historyk Wasilij Iwanowicz 
Mieleszko, który najpierw zajął się handlowymi powiązaniami Mohylewa, 
a potem całością stosunków społeczno-ekonomicznych w XVI-XVII wie
ku7. Ogromną wartość posiada też dorobek Ławrentija Semenowicza Abe- 
cedarskiego, obejmujący przede wszystkim handlowe powiązaniach Biało
rusi z państwem rosyjskim8. Ważna jest także praca Igora Aleksandrowicza 
Marzaljuka omawiająca historię Mohylewa na przestrzeni sześciu stule
ci, od XII do XVIII wieku. Dodatkową jej zaletą jest to, iż zostały wyko
rzystane w niej, prócz źródeł pisanych, bogate materiały archeologiczne, 
w znacznym stopniu rozszerzające wiedzę o kulturze materialnej miesz

3 Ibidem , s. 521.
4 S. W ysłouch, Uwagi o przyczynach rozwoju Mohylewa w XVI i XVII wieku, W ilno  

1938, s. 3 3 1 -3 6 7 .
5 H . Łowm iański, Struktura gospodarcza Mohylewa w czasach pom iary włócznej, 

„R oczniki D ziejów  Społecznych i G ospodarczych” 1939, z. 1, s. 3 7 -9 1 .
6 Moeunee: ucmopunecKuu o n e p K , Mmhck 1959; Moeunee: ucm0puK0-3K0H0MunecKuu  

onepK, Mmhck 1971; Mozunee: 3hu,ukh. cnpae., Mmhck 1990; SnąbiK/ianedbut r icm o p b ii Be- 
napyci, T. 5, MiHCK 1999.

7 B. 14. Me/ieuiKO, O m opzoene u m o p io eu x  cen3n x M oeuneea e X V II e., Tpyflbi Mhcm- 
TyTa HcTopMM AKafleMMM HayK BCCP, Bbin. 3, Mmhck 1958; idem , M ozunee e  XV I-cepedu- 
H eXVII e., Mmhck 1988.

8 71. C. AóeijeflapcKMM, Topeoeue cex3u Be/iopyccuu c PyccKUM eocydapcm eou  (II no- 
noeuHa XVI-nepean nonoeuua XVII a.), „yieH bie 3anMCKM Be/iorocyHMBepcMTeTa mm. 
B. M. JleHMHa”, B onpocw  MCTopMM BCCP, Bbin. 36, Mmhck 1957; idem , Be/iopyccuu u Poc- 
cuh, OnepKU p y c c K 0 - 6 e n o p y c c K u x  cen3eu em opou  nonoeunu XVI-XVII e., Mmhck 1978.
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kańców miasta9. Zwrócić należy też uwagę na literaturę dotyczącą historii 
Białorusi i Litwy, jej różnych aspektów: prawnych, ekonomicznych, spo
łecznych i politycznych10.

Za podstawę źródłową pracy posłużyły trzy pierwsze i ocalałe w cało
ści Księgi magistratu mohylewskiego z okresu marzec 1577 -  lipiec 1580 r., 
opublikowane drukiem w dwóch seriach wydawniczych".

Pierwsza księga została opublikowana drukiem w tomach: trzydzie
stym, zawierającym 186 akt (od 31 marca 1577 do 5 października 1577 r.)12 
oraz trzydziestym drugim, w którym znajduje się 690 akt, obejmujących 
okres od 5 października 1577 do 11 lipca 1578 roku. Zaznaczyć należy, iż 
tom trzydziesty drugi podzielony jest na dwie części. W pierwszej umiesz
czone są akty 187-358 (od 5 października 1577 do 19 grudnia 1577), 
z czego cztery 275-278 zostały sporządzone między drugim a dziewiątym 
stycznia 1578 roku13. W części drugiej znajdują się akty 1 (359)-516 (876), 
dotyczące okresu od 9 stycznia do 11 lipca 1578 roku14. Druga i trzecia księ
ga akt magistratu mohylewskiego wydane zostały drukiem w tomie trzy

9 I. A . Map3a/noi<, Maziney y  XII-XVIII cmcm., MiHCK 1998.
10 S. A lexandrow icz, M iasta białoruskie w  XVI i p ierw szej p o ło w ie  XVII w ieku, (artykuł 

recenzyjny z  pracy Z. J. K opysskiego), „Kwartalnik H istoryczny” 1968, R 75, nr 2; J. Bardach,
O  daw n ej i n iedaw nej L itw ie, Poznań 1988; B. JJpy^Mbm, M azicm pam  y  6enapycKix Mecmax
3 MaudaóopcKiM npaeau y  XVI-XVII, 3anicKi ryMaHiTapHbix HaByK, kh. 8, ITpaubi k/ih- 
cbi ricTopwi, t . 3, MiHCK 1929; idem , Boumbi i ix ynada y  6enapycKix ¿acnadapcKix Mecmax 
c MOudaóopcKiM npaeaM , 3anicKi ryMaHiTapHbix HaByK, kh. 3, ripaL(M kjihcli ricropbii, 
T. 2, MiHCK 1928; J. M orzy, G eneza i rozw ój cechów wileńskich do końca XVII wieku, „Zeszy
ty  N aukow e U niw ersytetu  im . A. M ickiew icza” Historia, 1959, nr 4; 3 .1 0 . KonwccKHM, 3 k o -  
noMuuecKoe pa3Bume zopodos Eenopyccuu e XVI-nepeou nonoeune XVII e., Mmhck 1966, 
idem , 143 ucmopuu 06w,ecmeeHH0-n0num m ecK 0u m u 3 h u  zopodoe Eenopyccuu e XVI-nep- 
eou nonoeune XVII aa., Tpyflbi MHCHTyia McTopKM AKafleMMM HayK BCCP, Bbin. 3, Mmhck 
1958, idem , Cou,uanbHO-nonumuHectcoe pa3eume lopodoe Eenopyccuu a XVI-nepaou nono- 
eune XVII a., M mhck 1975.; Y 1. rinMSTa, Aipapuan petfiopMa 3uiMyHma Aeiycm a e numoe- 
c K 0 -p y c c K 0 M  e o c y d a p c m e e ,  MocKBa 1958.

11 McmopuKO-topudynecKue Mamepuanbi, u 38n e < ie H H u e  U3 aKtno8ux K n u e  eyóepnuu  
BumezcKou u MozuneBCKoii, xpaHxw,uxcn b UenmpanbHOM apxuee b BumeócKe [dalej: IJM] 
BMTe6cK 1871-1906; Atanbi, u3daeaeMbie BunencKow apxeoepa<fiuHecKOio KOMuccew dnu 
pa3Óopa bpeBHux aKm oe  [dalej: AWAK], BM/iHa 1865-1915.

12 M c m o p U K O -w p u d u n e c K u e  Mamepuanbi, usenenenm ie U3 aKtnoebix k h u z  zyóepnuu  
BumeócKou u M ozuneecKou, xpam w,uxcH  e U,eHmpaiwHOM apxu ee a Bumeócice, BMTeócK 
T. 30, Bm tcóck 1903, s. 4-164.

13 M c m o p u K O -t o p u d y n e c K u e  Mamepuanbi, u 3e n e n e H H b ie  u3 a K m o e b ix  k h u z  l y ó e p n u u  

B u m e e c K o u  u  M o e u n e e a c o u ,  x p a H n u t,u x c n  e  IJ e H m p a n b H O M  a p x u e e  8 B u m e ó c K e ,  Bmtcóck  
1906, T. 32, s. 167-289.

14 Ibidem, s. 3-228.
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dziestym dziewiątym Aktów Wileńskiej Archeograficznej Komisji15. Księ
ga druga zawiera 890 akt sporządzonych między 15 lipca 1578 r. a 15 lipca 
1579 r., natomiast księga trzecia jest kontynuacją drugiej, posiada 1145 akt 
i kończy się 1 czerwca 1580 roku.

Ogólnie, te trzy księgi zawierają 2911 akt, do których dołączyć należy 
dwadzieścia aktów, wydanych wcześniej w tomie siódmym serii Istoriko- 
iuridiczeskich matierijałów16.

Powstanie i rozwój Mohylewa

Pierwsze wiadomości o Mohylewie pochodzą z 1267 roku oraz dotyczą 
założenia zamku w pobliżu brzegu Dniepru i wpływającej do niego nie
wielkiej rzeczki Dubrawny17. Do XIV wieku miasto podlegało książętom 
ruskim. Po 1320 roku przeszło pod panowanie państwa litewskiego. Na 
przełomie XIV i XV w. Mohylew należał do królowej Jadwigi, a w latach 
1503-1514 właścicielką jego była królowa Helena, żona Aleksandra Ja
giellończyka. Jednak miasto zawdzięczało swój rozwój wzniesieniu zamku 
w 1526 roku18. Budowa nowej twierdzy (jak podkreśla Henryk Łowmiań- 
ski) miała ogromne znaczenie, bowiem pod jej osłoną mógł kwitnąć han
del i osadnictwo w mieście19. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi miasta 
było też m.in.: ożywienie stosunków handlowych na granicy litewsko-mo- 
skiewskiej20. W tym czasie Mohylew przyjmuje funkcję miasta pośredniczą
cego w handlu polsko-moskiewskim. Natomiast Orsza, leżąca w „bramie 
smoleńskiej”, nie mogła ze względów bezpieczeństwa stać się dominującym 
ośrodkiem gospodarczym. Szkłów również nie miał dogodnych warunków, 
bowiem nie posiadał własnej twierdzy, pod osłoną której mógłby rozwi
nąć swój potencjał ekonomiczny21. Koniunktura gospodarcza oraz dogod-

15 A K m bi, u3daeaeM bie B um hckoio apxe02pa<fiuHecK0K> KOMUccew ó/im pa3Óopa dpee- 
Hbix aKmoe, Bmhho 1915, T. 39, s. 3-621.

16 M cm 0pUK0-K>pudynecKue uam epuanbi, u ie iieH en n u e  U3 aK m oeu x kh uz  eyóepuuu  
BumezcKou u MozuneecKoU, xpanHW,uxcn e IfeumpanbHOM apxuee e BumeócKe, BwTeócK 
1876, T. 7, s. 273-323.

17 Moeunee: ucmopuKo-SKonoMunecKuu onepK, Mmhck 1971, s. 8; 3nu,biKnanedbiH eic- 
m opbii Eenapyci, M aziney, T. 5. MiHCK 1999, s. 7.

18 M oeunee: ucmopuKO-SKOHOMunecKuu onepK, Mmhck 1971, s. 9-10.
19 H. Łowmiański, H andel, s. 322.
20 A. Wawrzyńczyk, Studia z  d zie jów  handlu Polski z  W ielkim  K sięstw em  Litew skim  

i Rosją w  X V I wieku, Warszawa 1956, s. 11.
21 H. Łowmiański, H andel, s. 322.
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ne położenie geograficzne, walory osobiste mieszczan mohylewskich i jed
norodny skład etniczny to, według Henryka Łowmiańskiego, najważniejsze 
podstawy rozwoju Mohylewa22. Tezy te zostały znacznie rozszerzone przez 
Seweryna Wysłoucha, którego zdaniem „inicjatywa, ruchliwość lub obrot
ność mieszkańców danego miasta, jako cechy charakterystyczne dla całego 
zbiorowiska (...) nie mogą być rozpatrywane, jako wartości same w sobie, 
tj. w oderwaniu od innych elementów życia grupowego. Wszystkie te ce
chy są bowiem raczej wytworem sprzyjających okoliczności zbiorowego ży
cia, nie zaś odwrotnie”23. Seweryn Wysłouch zaznaczał, iż elitę gospodarczą 
w Mohylewie stworzyli nieliczni, ale bogaci i obyci w stosunkach han
dlowych uchodźcy smoleńscy24, którzy po zdobyciu Smoleńska w 1514 r. 
przez Wasyla III osiedlali się na terenach pod Mohylewem. Dopiero jednak 
w 1525 roku zostali oni zrównani w prawach z mohylewianami i mogli 
w pełni wykorzystać swoje kupieckie doświadczenie25.

Latopis borkułabowski wymienia nawet imiona kilku osiedleńców 
smoleńskich, wśród których znajdował się Owtoszko Bohatyj26, którego 
przydomek (jak zaznacza Seweryn Wysłouch) „świadczył o jego zamożno
ści”27. Seweryn Wysłouch konstatuje, że istotnym czynnikiem, który wpły
nął na szybki rozwój Mohylewa, było jego położenie z dala od głównej arte
rii komunikacyjnej łączącej Wilno (przez Mińsk, Borysów, Orszę, Smoleńsk, 
Wiaźmę) z Moskwą. Miasta, które leżały w pobliżu głównych gościńców, 
ponosiły duże straty finansowe w wyniku ciążących na nich powinności, np. 
dostarczania podwód dla poselstw jak i licznych zastępów żołnierskich28.

Poważnym problemem dla wielu miast były jurydyki -  posiadłości du
chowne i szlacheckie, które wyjęte spod władzy magistratów bywały nie
rzadko przyczynami ich ruiny ekonomicznej29. Za jedną z głównych przy
czyn powstawania jurydyk uważa się wzrost ciężarów podatkowych jakie 
spadały na barki mieszczan, na rzecz samorządu miejskiego i państwa. 
Mieszczanie, by uniknąć obciążeń finansowych „zakładali się” pod opie
kę szlachty i duchowieństwa30. Zjawisko to rozpowszechnione było w ca

22 Ibidem, s. 5 2 3 -5 2 6 .
23 S. Wysłouch, Uwagi, s. 335.
24 Ibidem, s. 3 3 7 -3 3 9 .
25 H. Łowmiański, Handel, s. 526.
26 BapKynaóoecKan nem onucb, T. 32, MocKBa 1975, s. 174.
27 S. Wysłouch, Uwagi, s. 338.
28 Ibidem, s. 3 4 0 -3 4 3
29 3 . 10. KonbiccKMM, M3 ucm opuu, s. 27.
30 3 . 10. KoribiccKMił, CoąuanbHO-nonummecKoe, s. 42-43; S. Wysłouch, Uwagi, s. 3 4 4 -

354.
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łym Wielkim Księstwie Litewskim. W Witebsku w połowie XVII wieku na 
1011 domów, 629 było wyjętych spod władzy miasta31. Podobnie sytuacja 
przedstawiała się w innych miastach litewskich: w Mińsku, Grodnie, No
wogródku, Połocku32.

Mohylew, jako miasto „pozbawione tradycji historycznych” i miasto 
królewskie, nie był ważnym ośrodkiem politycznym i religijnym, nie stwo
rzył warunków do osadnictwa elit szlacheckich i duchownych. W Mohyle
wie zjawisko powstawania jurydyk nie występuje z taką siłą jak w innych 
miastach litewskich, a wręcz przeciwnie dochodzi tam, dzięki dobrej orga
nizacji władz miasta, do wykupywania posiadłości szlachty i duchowień
stwa33, co nie zatrzymało jednak procesu powstawania jurydyk. Na początku 
XVII wieku w Mohylewie było około 5% domów nie będących pod jurys
dykcją miejską; w połowie XVII liczba ta wzrasta do 10%34. Dowodzi to jed
nak korzystniejszej sytuacji władz Mohylewa na tle innych miast litewskich. 
Wraz ze wzrostem bogactwa i znaczenia Mohylewa jako centrum gospodar
czego, wzrastała jego atrakcyjność dla powstawania jurydyk.

Bez względu na różnice dotyczące przyczyn rozwoju Mohylewa, uko
ronowaniem tego procesu było stopniowe usamodzielnianie się miasta, 
które w przeciągu XVI i XVII wieku stało się jednym z największych miast 
Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nie bez znaczenia były też odległości do najbliższych ośrodków miej
skich. Na południu od Mohylewa w odległości 170 km znajdowała się 
Rzeczyca. Łukoml oraz Borysów leżały w linii powietrznej od Mohylewa 
w odległości 125 km, Orsza 65 km a Mścisław i Kryczew 90 km35. Wszyst
kie te miasta leżały w sferze gospodarczych oddziaływań Mohylewa, któ
ry z upływem czasu powiększał nad nimi przewagę ekonomiczną. Odległy 
Słuck, Nieśwież, Szkłów i Kopyś również nie mogły zagrozić jego gospodar
czej dominacji, nie tylko jako ośrodki handlowe, ale i produkcji rzemieślni
czej. W Słucku w XVI wieku było 20 zawodów rzemieślniczych, w Nieświe
żu w 1582 roku 50 rzemieślników 14 profesji, natomiast Kopyś w 1606 roku 
posiadała 42 rzemieślników 20 profesji36.

31 3 . 10. KonbiccKMii, M3 ucm opuu, s. 27; idem, CoąuanbHo-no/iumunecKoe, s. 35-42.
32 S. Wysłouch, Uwagi, s. 347-363; 3 . 10. KonbiccKMfi, M3 ucm opuu, s. 25-28; idem, 

CoąuanbHO-no/iumunecKoe, s. 35-44.
33 S. Wysłouch, Uwagi, s. 355-365.
34 B. M. MeneuiKO, Moeunee, s. 195.
35 Ibidem, s. 533.
36 A. n. rpML(KeBM'i, HacmHoenadenbnecKue lopoda Benopyccuu e XVI-XV II ee., 

M mhck 1975, s. 60-67.
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Przewaga jakościowa i ilościowa rzemiosła mohylewskiego nad inny
mi ośrodkami miejskimi w regionie umożliwiała zbywanie części produkcji 
rzemieślniczej przez energiczne kupiectwo mohylewskie.

Położenie oraz charakterystyka 
zabudowy miasta

Mohylew był położony w znacznej części na prawym zachodnim brzegu 
Dniepru, którego szerokość w mieście dochodzi do 100 m37. Tu mieścił się 
zamek, najważniejsze instytucje i obiekty miasta: dom wójta, rynek miej
ski, dom gościnny, w którym przyjeżdżający kupcy składowali swoje to
wary, większość świątyń oraz najstarsze domy mieszczańskie38. Za Dnie
prem po lewej stronie brzegu rzeki istniała cerkiew Św. Trójcy, natomiast 
na prawym brzegu zbudowano monaster Św. Spasa, cerkiew Św. Ilju, cer
kiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy oraz cerkiew Św. Mikoła
ja39. Mohylewski zamek został wzniesiony w 1526 roku. Rozlokowany przy 
ujściu Dubrawny do Dniepru, zajmował obszar 2 hektarów. Silnie umoc
niony, posiadał siedem wież oraz mury wzniesione na wysokich ziemnych 
wałach; otoczony głębokim wykopem połączony był z resztą miasta drew
nianym mostem40. Natomiast wjazdu do miasta strzegły baszty i bramy 
miejskie41.

Zabudowa Mohylewa był niejednolita. Na bogate posesje mieszczań
skie składały się, prócz obszerniejszej powierzchni mieszkalnej, zabudowa 
gospodarska: m.in. stodoły, w których magazynowano pożywienie dla zwie
rząt. Wiele domów w swoim obrębie miało łaźnie i ogród. Dom przeciętnej 
mieszczańskiej rodziny nie był imponujący pod względem wielkości. Posia
dał jedną -  dwie izby mieszkalne, sień i „klet” pełniącą funkcję magazynu, 
gdzie przechowywano sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia, towary,

37 M o z u n e e :  u c m o p u K O - S K O H O M u n e c K u u  o n e p K ,  Mmhck 1971, s. 4.
38 AWAK, T. 39, nr 197, s. 67, nr 668, s. 480.
39 IJM, T. 32 (1), nr 281, s. 243 i n. (cerkiew spaska); IJM, T. 32 (2), nr 162 (521), 

s. 73 i n. (cerkiew spaska), AWAK, T. 39, nr 105, s. 39 i n., nr 178, s. 60-62, nr 441, s. 136 i n., 
nr 662, s. 478, nr 828, s. 528 (cerkiew spaska); IJM, T. 30, nr 149, s. 127 i n. (cerkiew Św. Ilju); 
AWAK, T. 39, nr 858, s. 279 (cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy), AWAK, 
T. 39, nr 224, s. 355 i n., nr 649, s. 474, nr 1001, s. 581 (cerkiew Św. Mikołaja); AWAK, T. 39, 
nr 782, s. 253 (cerkiew Św. Trójcy).

40 dnubiK/ianedbin eicm opbii Benapyci, MaeineyCKi 3 d M a K , T. 5. MiHCK 1999, s. 25.
41 AWAK, T. 39, nr 349, s. 391.
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żywność, pieniądze oraz kosztowności42. Domy wznoszono z drewna, które 
w znacznych ilościach spławiano Dnieprem z okolicznych lasów43.

Rosnąca liczba mieszkańców i intensyfikacja zabudowy wymusiła nie
jako konieczność rozbudowy miasta na przedmieściach oraz na wschod
nim brzegu Dniepru, gdzie wytyczano nowe ulice44. O rozmachu jaki miał 
miejsce w Mohylewie świadczy fakt, iż będąc w 1577 r. trzecim najwięk
szym miastem w Wielkim Księstwie Litewskim, posiadał 1261 domów 
mieszkalnych. W 1588 r. ich liczba wzrosła do 1500, a w 1604 r. było ich 
już 2211 domów45. W połowie XVII w. liczba domów powiększyła się do 
294046. Mohylew stał się wówczas największym miastem litewskim, ustępu
jąc jedynie stołecznemu Wilnu47.

Wiele trudności budzi fakt ustalenia zaludnienia Mohylewa. Wasilij 
Iwanowicz Mieleszko i Zinowiej Juljewicz Kopysskij przyjmują, iż przecięt
na rodzina liczyła 5 osób48. Zakładając, że jedna rodzina zamieszkiwała je
den dom, Mohylew liczyłby w: 1577 r. 6305; 1588 r. 7500; 1604 r. 11055; 
w połowie XVII w. 1470 mieszkańców. Według obliczeń Henryka Łow- 
miańskiego, Stanisława Alexandrowicza, Jana Możego, Jerzego Ochmańs- 
liego przeciętnie jeden dom zamieszkiwało 6 a nawet 7 osób49. Obliczenia 
wówczas ulegają radykalnej zmianie, a mianowicie, Mohylew liczyłby ko
lejno, uwzględniając tylko zasiedlenie jednego domu przez 7 osób: w 1577 r. 
8827; w 1588 r. 10500; w 1604 r. 15477; w połowie XVII w. 20580 miesz
kańców.

42 IJM, T. 30, nr 10, s. 13 i n.; nr 30, s. 26 i n.; nr 56, s. 52 in.; IJM, T. 32 (2), nr 28 (386),
s. 12 i n., nr 29 (387), s. 13; AWAK, T. 39, nr 109, s. 41 i n.; nr 351, s. 117 i n.; nr 384, s. 129
i n.; nr 595, s. 195; nr 130, s. 328; nr 843, s. 532.

43 AWAK, T. 39, nr 224, s. 355 i n.; nr 447, s. 419; nr 649, s. 474.
44 AWAK, T. 39, nr 596, s. 458.
45 dnąbiKnanedbin zicmopbii Benapyci, Maeiney, T. 5. MiHCK 1999, s. 8
46 B. M. Me/ieuiKO, O mopeoe/ie, s. 57; idem, Moeunee, s. 19.
47 H. Łowmiański, Handel, s. 524.
48 3. K). KonbiccKHii, 3K0H0MunecK0e paieumue eopodoe Eenopyccu e XVl-nepeou no- 

noeune XVII e., M mhck 1966, s. 41; B. 14. Me/ieuiKO, O mopzoene, s. 48; idem , Moeunea, s. 20.
49 H . Łowmiański, Handel, s. 523; idem, Struktura, s. 43; idem, Podstawy gospodar

cze form owania się państw  słowiańskich, Warszawa 1953, s. 157, s. 132; idem, Zaludnie
nie państwa litewskiego w  wieku XVI, Poznań 1998, s. 129-158 (Obliczenia H . Łowmiań- 
skiego dotyczą ziem W.Ks. Lit. w 1528 roku.); St. Alexandrowicz, M iasta Białorusi i Litwy 
jako ośrodki handlu w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, „Rocznik Białostocki” 1961, T. 1, 
s. 65, idem; Zaludnienie miasteczek Litwy i Białorusi w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, 
„Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1966, T. 27, s. 55; J. Ochmański, W kwe
stii, s. 291; J. Morzy, Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w drugiej połowie XVII wie
ku, Poznań 1965.
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Oprócz zabudowy cywilnej wznoszono w mieście „parkany”. Posia
dały one duże znaczenie obronne dla miasta, utrudniały ewentualny atak 
i ułatwiały obronę mieszczanom. Wznoszone wokół posadów miejskich 
tworzyły sieć umocnień rozbudowywanych do połowy XVII wieku50. W li
stopadzie 1579 roku setnicy Mohylewa w imieniu całego miejskiego po
spólstwa zobowiązali się do remontu starego parkanu i zakończenia bu
dowy drugiego51. Pomyślnej koniunktury budowlanej nie zakłóciły nawet 
katastrofy, jakie spotykały miasto. W 1580 roku wojska Iwana IV zniszczyły 
dwa posady: zadubrawienski i pakrowski. Najgorsze jednak nadeszło pod
czas powstania Nalewajki, którego oddziały 13 grudnia 1595 roku zajęły 
miasto, po czym spaliły 40% miejskiej zabudowy52.

Semen Nalewajko, jak wynika z listu wojewody wileńskiego Krzysz
tofa Radziwiłła (z 15 grudnia 1595 roku) do wojewody trockiego Mikołaja 
Krzysztofa Radziwiłła, jednym strzałem z armat zdobył miasto, zastrasza
jąc jego mieszkańców53. Wojska Nalewajki liczyły 2000 kozaków i 14 dział; 
ograbiły ponad 400 kramów z „wielkimi skarbami”54. Pożoga nie ominęła 
nawet zamku, który już w 1604 r. był w całości odbudowany55.

Magistrat i prawo magdeburskie

Wraz z nadaniem miastu 20 lutego 1561 r. przywileju na małe prawo mag
deburskie56, ustanowiono urząd wójta, któremu pomagali czterej setnicy: 
każdy z nich zarządzał przynależną mu częścią miasta i jego mieszkań

50 I. A. Map3a;noK, Maeiney, s. 2 2 -2 4 .
51 AWAK, T. 39, nr 528, s. 442 (K sięgi m agistratu m ohylew skiego n ie pozwalają na 

zlokalizow anie p o łożen ia  parkanów. W spom inają jedynie o budow ie now ego  i rem oncie  
starego parkanu.).

52 A . n ., rpnnKeBO'1, CoąuanbHcw 6o p t 6a zopooKau Benopyccuu (XVI-XVII 68.), 
Mmhck 1979, s. 57; I. A . Map3a;noK, M aziney, c. 8; Mor/ieB: M cm0 .-3K0H0M. onepK, MiHCK. 
1971, s. 15.

53 C0u,uanbH0 -n 07iumuu,ecicaH 6o p t 6a H apodm ix mocc Benopyccuu Koneą XVI e. -  
1648  T. 1, CoóopHMK flOKyMeHTOB m  MaTepna/ioB b Tpex TOMax, p od  red. M. B. MeneiiiKO, 
3 .1 0 . KonbiccKMii, Mmhck 1988, s. 136.

54 BapKynaóoecKdH nem onucb, s. 182.
55 SHijbiK/ianeflbiH ricropbii Ee/iapyci, Mazineycxi ¡OMatc, T. MiHCK 1999, s. 25.
56 AZR, T. 3, nr 28, s 110-114; XpOHuxa 6enopyccxazo zopoda M ozuneea, coópaHHcw 

u nucannan AneKcaudpoM TpyÓHUU,KUM, peienm oM  Moeuneecnou uazdeóypzuu , eo em o- 
p o u  nonoeuHe XVIII e., a e nepeou nonoeune XIX e. npodonweHHaa eeo cumom zyóepHCKUM 
ceKpemapeM M uxaunoM  TpyónuąKUM, Hmenun e MMnepamopcKOM o6w,ecmBe ucm opuu  
u dpeenocm eu poccuiicKux npu M ockobckom yH ueepcum em e, [dalej: XpoHutca óenopyccKaio
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cami57. Wydzielono miasto z włości. Wójt podlegał urzędowi zamkowe
mu stanowiącemu władzę zwierzchnią nad miastem i występował w roli 
pośrednika pomiędzy zamkiem a mieszczanami58. Jako swoje uposażenie 
wójt i setnicy otrzymali po włóce ziemi. Grunty rolne wójta zwolnione były 
z podatków, do tego otrzymywał połowę dochodów uzyskiwanych od mia
ry gruntów oraz jedną szóstą od kunicy swadiebnoj, czyli opłaty od wyswa
tania niewiasty. Natomiast setnicy zobowiązani zostali do uiszczania opłat 
z połowy otrzymanych gruntów59. Z nadaniem miastu „małego prawa mag
deburskiego” przez Zygmunta Augusta, prócz wspomnianych korzyści ad
ministracyjnych, wiązało się potwierdzenie wcześniej uzyskanych przy
wilejów ekonomicznych. Mohylewianie mogli bez opłat zaopatrywać się 
w produkty wiejskie na terenie całej włości mohylewskiej i zwozić je na 
targ. Ułatwiało to zaopatrzenie miasta w żywność. Ustawa z 1561 roku ko
rzystna była też dla kupców, bowiem poddani szlacheccy nie mieli prawa 
zbywać detalicznie swoich towarów w mieście a przybywający w celach 
handlowych z innych miast i miasteczek zobowiązani byli do sprzedawa
nia swojego towaru w domu gościnnym60. Służyło to ochronie miejscowe
go handlu i kontroli nad konkurencją z zewnątrz61.

Przywilej ustalał również pewne powinności i ciężary, jakie ponosić 
musieli mieszczanie i mieszkańcy włości na rzecz władcy i miasta. Spadł na 
nich obowiązek czynnej obrony miasta oraz budowy jego umocnień, przy 
czym ciężary rozłożono pomiędzy mieszczan (V4 powinności) i włościan 
(% powinności). Ciążył również na mieszczanach obowiązek wystawienia 
odpowiedniej ilości straży w parkanach i na wieżach. Miasto wydelegować 
miało czterech mieszczan „na stróżowanie” i „klikunstwo”, podczas gdy 
włość dostarczyć miała 12 swoich przedstawicieli62. Grzywny uzyskiwane 
z kar sądowych w jednej trzeciej przypaść miały miastu, w dwóch trzecich 
władcy63. Poza tym przysługiwały wszelkie opłaty ściągane od komór, ławek 
chlebnych, rybnych i jatek mięsnych, gdy tymczasem mieszczanie otrzyma

zopoda M oiuneea], MocKBa 1887, s. 13; MoeuneecKan x p o H U K a  T. P. Cypm u u 10. Tpyómtu,- 
K oeo , IIo/iHoe CoópaHMe PyccKira HeTonucew, [dalej: PSRL], T. 35, MocKBa 1980, s. 340.

57 AZR, T. 3, nr 28, s. 112.
58 f. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988, s. 87; B. M. M enem k o , M o- 

eunee, s. 173.
59 AZR, T. 3, nr 28, s. 113.
60 AZR, T. 3, nr 28, s. 113.
61 H. Łowmiański, Handel, s. 526.
62 AZR, T. 3, nr 28, s. 111 i n.
63 AZR, T. 3, nr 28, s. 113.
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li dodatkowo prawo do wyrębu drzew w odległości dwóch mil od miasta 
i połowu ryb w Dnieprze64.

Przywilej z 28 stycznia 1577 roku był w znacznym stopniu rozsze
rzeniem praw otrzymanych wcześniej. Mohylew uzyskał wówczas pełne 
prawo magdeburskie, a mieszczanie w większości przeszli pod jurysdyk
cję nowych władz miejskich65. Mieszkańcy Mohylewa dodatkowo uzyska
li, w myśl przywileju, prawo do wyrębu lasów w odległości czterech mil 
od miasta. Mieli też obowiązek budowy ratusza i szkoły chrześcijańskiej66. 
Miasto otrzymało herb, przedstawiający kamienną basztę na niebieskim 
tle67. Według przywileju wójt otrzymał większe kompetencje sądownicze 
oraz znaczniejsze uposażenie finansowe; nieopodatkowane dwie włoki zie
mi oraz jedną trzecią udziału w karach sądowych68. Posiadał też w mieście 
nieruchomość nazywaną „domem wójta” lub „dworem wójta”69, która była 
zwolniona z podatków oraz ogród o obszarze 12,5 pręta i dwa morgi sia- 
nożęci70. Bez wątpienia źródłem dochodów wójta były również profity uzy
skiwane z więzienia miejskiego71. Stała obecność wójta w mieście nie była 
konieczna, dlatego wyręczał się on landwójtem72. Generalnie wójt i wyzna
czany przez niego landwójt nie byli uznawani za członków magistratu, po
nieważ reprezentowali hospodara czy właściciela miasta prywatnego73. We
dług Zinowija Juljewicza Kopysskiego, wójt stanowił integralną część władz 
miasta jako część organu sądowniczego magistratu74. Natomiast zdaniem 
Juliusza Bardacha wójt „był specyficznym urzędem miejskim, na Litwie 
przeważnie o charakterze feudalnym, sprawującym funkcje zwierzchnicze 
i kontrolujące samorząd miejski z ramienia i w interesie monarchy oraz

64 AZR, T. 3, nr 28 , s. 111 i n.
65 M oeunee: iicmopUKO, c. 13; B. M. Me/ieuiKo, M oeunee, s. 175.
66 AZR, T. 3, nr 77, s. 105.
67 dttąbiKiianedbin eicm opbii Benapyci, Maeiney, t . 5. MiHCK 1999, s. 7.
68 AZR, T. 3, nr 77, s. 104. .
69 AWAK, T. 39, nr 668, s. 480.
70 B. M. MeneuiKO, M oeunee, s. 178; Y  I. IlunaTa, A epapnan peęfiopMa, s. 215 -2 2 1 .
71 AWAK, T. 39, nr 762, s. 243 i n. (Franciszek Żelechow ski były landwójt m ohylew ski

w  im ieniu  sw ojego pana i byłego wójta m ohylew skiego M ikołaja Jasińskiego skarżył się na
Jana cechm istrza, że ten n ie  rozliczy się z d och od ów  z w ięzien ia  m iejskiego, jakie należały
się M ikołajow i Jasińskiemu.).

72 B. ,H py>K w n, Boumbi i ix y n a b a y  6enapycK ixeacnadapcKixM ecm ax cM oudaóopcKiu  
npaeoM, „3an. Aflfl3. I y M . HaByK EAH”, kh. 3, Ilpaijbi K/iaccw rHCTopMM, T. 2, Mmhck 1928, 
s. 2 6 6 -2 6 7 .

73 Ibidem , s. 280; B. M. Me/ieuiKO, M oeunee, s. 182.
74 3 .1 0 .  KonbiccKHM, Coąuanbho, s. 9 0 ,9 5 .
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własnym”75. Dlatego też szereg miast w Wielkim Księstwie Litewskim stara
ło się uzyskać wpływ na wybór osoby wójta, czy to po przez bezpośrednie 
wykupienie wójtostwa (co udało się w Mohylewie w 1661 roku76), czy przez 
ustanowienie instytucji kontrolnych. W Mińsku, Mohylewie, Brześciu jako 
organy istniały dwunasto-osobowe rady, których zadaniem była kontrola 
poczynań nie tylko rady miejskiej, ale również wójta77. W Mohylewie do 
powstania takiej rady doszło w 1580 roku78. W jej skład wchodzili przed
stawiciele pospólstwa79, bez którego zgody rada miejska nie mogła podej
mować kluczowych decyzji dotyczących rozdziału nowych podatków80. 
W latach 1577-1580 w Mohylewie swoje funkcje pełniło w kolejności 
dwóch wójtów. W latach 1577-1579 stanowisko wójta pełnił Mikołaj Woj- 
ciechowicz Jasiński, którego potem zastąpił Marcin Strawiński81.

Obowiązki landwójta pełnili kolejno: Franciszek Żelechowski, Ignat 
Romanowicz, Charko Maksimowicz Rosenka, którzy w imieniu swojego 
mocodawcy zarządzali jego sprawami, tj. przynależnymi dochodami oraz 
przewodzili ławie miejskiej, zwanej też „uradem”82. Landwójt, wydając wy
roki w sprawach sądowych nie był najwyższą instancją sądową. W przypad
ku, gdy nie zgadzano się z jego postanowieniem, odwoływano się wprost do 
autorytetu wójta, a gdy i jego decyzji nie akceptowano wnoszono apelację 
do króla83. Procedura apelacyjna była już określona w przywileju lokacyj
nym na prawo magdeburskie z 1577 roku84. Jednak możliwość apelacji do 
monarchy była odstępstwem od prawa magdeburskiego, które nie przewi
dywało podobnych rozwiązań85.

W wydawaniu wyroków i rozwiązywaniu sporów pomagała ława miej
ska. W przypadku nieuczestniczenia członków ławy w jej pracach odra
czano odbywanie się sądów86. Zinowiej Juljewicz Kopysskij podzielił sądy

75 J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988, s. 105 i n.
76 Ibidem, s. 105.
77 3 . 10. KonbiccKwii, ¡43 ucmopuu, c. 22; idem, Coąuanbuo, s. 93.
78 J. Bardach, O dawnej, s. 104 i n.; B. 14. Me/ieuiKo, Moeunee, s. 179 i n.
79 IJM, T. 7, s. 323-325.
80 3 . K). KoribiccKMii, 143 ucmopuu, s. 31.
81 IJM, T. 30, nr 1, s. 4 i n.; AWAK, T. 39, nr 783, s. 254; nr 713, s. 494.
82 AWAK, T. 39, nr 8, s. 6; nr 238, s. 81; nr 762, s. 243 i n.; nr 794, s. 257 i n.
83 AWAK, T. 39, nr 366, s. 122 i n. (apelacja do wójta); nr 767, s. 245 (apelacja do kró

la); nr 27, s. 298 i n. (apelacja do wójta); nr 401, s. 405 (apelacja do wójta); nr 180, s. 343 
(apelacja do wójta).

84 AZR, T. 3, nr 77, s. 204.
85 3 . 10. KonbiccKMfi, Cou,uanbi
86 AWAK, T. 39, nr 286, s. 96 i
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w miastach na wójtowsko- ławnickie oraz burmistrzowsko-radcowskie, 
z których każdy zasiadał oddzielnie87. Według Josifa Aleksandrowicza Jucho 
sądy wójtowsko-ławnickie zajmowały się rozpatrywaniem ważnych spraw 
sądowych wymagających wyższych kompetencji. Natomiast sądy burmi
strzowsko-radcowskie administracyjnymi i drobnymi wykroczeniami88. 
Wspomniany przywilej z 1577 r. określa raczej pozycję wójta jako pośred
nią instancję sądową, pomiędzy wyrokami ławy miejskiej a ostatecznymi 
decyzjami monarchy. Mieszczanie, którzy wnosili apelacje do wójta, odwo
ływali się głównie od decyzji landwójta89. W Księgach magistratu mohy- 
lewskiego odnaleźć można informacje o odbyciu się sądu nadzwyczajnego 
(sud krajnyj), który zbierał się dla rozpatrzenia poważnych przestępstw90.

Wszystkie spory oraz zapis najważniejszych transakcji, umów kupna- 
sprzedaży i testamentów dokonywano w księgach władz miasta, określa
nych magistratem91, w którego skład wchodzili burmistrzowie, rajcy, ławni
cy, pisarze oraz setnicy i starostowie rzemieślniccy92. Rada miejska zbierała 
się w ratuszu i zobowiązana była do spotykania się, co najmniej raz w ty
godniu lub gdy zachodziła taka potrzeba93. Zaniedbywanie obowiązków 
i absencja groziły paraliżem pracy magistratu, dlatego też najbardziej nie
odpowiedzialnym nakazywano stawianie się do „uradu” pod groźbą kary 
pieniężnej94. Większość czasu rada miejska poświęcała jednak zadaniom 
sądowym, działając jako (burmistrzowsko-radcowski) sąd magistracki95.

Ławnicy, pisarze, rajcy i słudzy miejscy zajmowali się sporządzaniem 
testamentów w domach mieszczan leżących „na śmiertelnej pościeli”96.

87 3 .1 0 . KonwccKHń, Cou,uanbHO, c. 98.
88 M. A. K)xo, npaeoeoe nonoweHue uacenenuH Eenopyccuu e  XVI e., Mmhck 1978, 

s. 128.
89 AWAK, T. 39, nr 366, s. 122 i n.; nr 886, s. 289; nr 27, s. 298 i n.; nr 180, s. 343; 

nr 401, s. 405; nr 480, s. 428.
90 AWAK, T. 39, nr 1072, s. 599 (Sprawa z 11.05. 1580 r. dotycząca kradzieży koni do

konanej przez Chomę Komarowiczą, którego skazano „na gorło”.).
91 B. flpy>KHwq, M aeicm pam  y  6enopycKix Mecmax 3 MaudaóopcKiM npaeaM y  X V I- 

XVII cm cm ., „3an. Aflfl3. IyM. HaByK EAH”, kh. 8, ITpaqbi K/iaccbi 1'ncTopnn, T. 3, M mhck 
1929, s. 3 7 9 -4 1 7 .

92 AWAK, T. 39, nr 361, s. 121.
93 B. Groicki, P orządek sądów  i spraw  miejskich praw a m agdeburskiego w  Koronie p o l

skiej, Warszawa 1953, s. 29 i n.
94 AWAK, T. 39, nr 286, s. 96 i n. (Odroczenie sądów w dniu 22.10.1578 z powodu nie

przybycia rajcy skargi i ławnika Siergieja Łopata.); nr 333, s. 112 (13.11.1578 roku odroczo
no odbywanie się sądów z powodu nieprzybycia ławników i rajców.).

95 B. M. MeneiiiKO, Moiunee, s. 185.
96 IJM, T. 32 (1), nr 276, s. 238 (ławnik, pisarz); nr 277, s. 239 (rajca, ławnik); IJM, T. 32 (2),
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Oprócz nich i burmistrzów akta magistratu wspominają o „ławni
ku młodszym”, określanym też jako prisjażnik mołodszy, pełniącym raczej 
drugorzędną rolę w hierarchii urzędniczej miasta97. Słudzy miejscy zajmo
wali się, oprócz asystowania w sporządzaniu ostatniej woli, powiadamia
niem pozwanych o terminie rozprawy sądowej, oględzinami wyrządzonych 
strat w wyniku pobicia lub kradzieży. Burmistrzowie i ławnicy byli delego
wani do „aresztowania” towaru dłużnika po przysądzeniu go wierzycielo
wi. Ściągali też należne miastu podatki oraz szafowali ustalonymi wcześniej 
przez radę miejską wydatkami98.

Miasto korzystało z usług wielu osób, które zajmowały się posługa
mi na rzecz całego społeczeństwa. Pomiarem terenów rolnych oraz grun
tów przeznaczonych pod zabudowę zajmował się miernik miejski99. Nato
miast miejski „klikun” opłacany ze „skrzynki miejskiej” wynajmowany był 
do ogłaszania w najważniejszych punktach miasta, na rynku i w okolicach 
cerkwi postanowień władz miejskich czy decyzji króla100. Miasto utrzymy
wało też na rynku stróżów komór, którzy strzegli przed okradzeniem oraz 
stróżów bram miejskich przy basztach, którędy odbywał się wjazd i wyjazd 
z miasta. Rekrutowano ich spośród mieszkańców miasta wykonujących 
dodatkowo różne zawody np. spośród olejarzy czy szewców (czebotarów). 
Nie mogli to być ludzie przypadkowi, dlatego przy wyborze domagano się 
poręczenia innych mieszczan, którzy gwarantowali ich uczciwość101.

W przypadku okradzenia komór na rynku poszkodowany wnosił skar
gę na stróżów pełniących w tym czasie wartę. Niewypełnienie obowiązków 
przez stróżów wiązało się dla nich z konsekwencjami w postaci kar pienięż
nych, tzn. pełniący służbę Stróże zobowiązywani byli do pokrycia strat po
szkodowanego, który padł ofiarą kradzieży. Służba stróża trwała od zmierz
chu do świtu102.

nr 174 (533), s. 80-82 (ławnik, rajca); nr 195 (554), s. 92 i n. (ławnik, rajca); nr 234 (593), 
s. 114 i n. (ławnik, rajca); AWAK, T. 39, nr 221, s. 74 i n. (dwóch ławników); nr 410, s. 136 (ław
nik, pisarz, sługa miejski); nr 281, s. 372 (sługa miejski); nr 748, s. 504 (pisarz, sługa miejski).

97 AWAK, T. 39, nr 211, s. 70 i n.; nr 244, s. 83 i n.
98 AWAK, T. 39, nr 148, s. 52; nr 355, s. 119; nr 441, s. 145; nr 369, s. 396; nr 680, 

s. 483; nr 1008, s. 583.
99 AWAK, T. 39, nr 19, s. 10; nr 127, s. 44; nr 285, s. 96.
100 AWAK, T. 39, nr 123, s. 45; nr 675, s. 218.
101 IJM, T. 30, nr 160, s. 137 (Trzech mieszczan mohylewskich poręcza za Iwana Kuzmi- 

nicza, iż ten m oże być stróżem w  roku 1578 przy baszcie pokrowskiej.); AWAK, T. 39, nr 153, 
s. 336 (Wynajęcie na stróżowanie w rynku Otroszko Semenowicza, Ignata Artiemoeicza, 
Griszko Iwanowicza.).

102 AWAK, T. 39, nr 459, s. 150 i n.; nr 495, s. 166; nr 74, s. 313; nr 479, s. 427 i n.
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Nadanie miastu prawa magdeburskiego wiązało się z powstaniem 
i działalnością sądu miejskiego, który rozpatrywał wszystkie spory miesz
czan. Przed nadaniem Mohylewowi tego prawa, rozprawy sądowe odbywa
ły się przed urzędem zamkowym, pod którego jurysdykcją była cała lud
ność miasta.

Po 1577 r. i powstaniu sądu wójtowskiego wielu mieszczan dokonywa
ło wypisów z ksiąg sądu zamkowego, by adnotować je ponownie w księgach 
miejskich w celu potwierdzenia i uprawomocnienia wcześniejszych decyzji 
uradu zamkowego103. Urząd wójtowski rozpatrywał wszystkie sprawy spor
ne mieszczan; ferował wyrokami w stosunku do ludności, która podlegała 
jego jurysdykcji.

Wezwaną do sądu osobę obowiązywała ustalona procedura prawna. 
Mieszczanin mógł być sądzony tylko przez sąd, któremu jurysdykcji pod
legał, chyba, że w innym mieście popełnił przestępstwo i przyłapany został 
na gorącym uczynku. Po wniesieniu oskarżenia pozwany zobowiązany był 
do stawienia się przed sądem. Wcześniej powiadamiany był o terminie roz
prawy przez sługi miejskie delegowane w tym celu przez sąd104. Gdy po
zwany nie stawiał się do sądu na wezwanie, dokonywano adnotacji o jego 
nieobecności w księgach miejskich. Po czterokrotnym niestawieniu się po
zwanego, automatycznie uznawano jego winę i nakazywano mu w ciągu 
dwóch tygodni zadośćuczynić powodowi105.

W myśl prawa magdeburskiego, według „Spekulium Saksonum” roz
działu drugiego artykułu trzydziestego szóstego jako rycier zbrojny mie
czem się broni, także strona obżałowana ot obżałowanja, każdy pozwany 
przed sąd miał prawo do obrony106. Linia obrony oskarżonego zależała 
od dowodów, jakie przedstawiono na poparcie oskarżenia. W przypadku 
oskarżenia, gdy powód „skarżył gołym słowem”, to znaczy oskarżenie nie

103 IJM, T. 30, nr 4, s. 8 i n.; IJM, t. 32 (1), nr 245, s. 215 i n.
104 AWAK, T. 39, nr 341, s. 115 (Niestawienie się pozwanego przed sąd pierwszy raz.), 

nr 364, s. 122 (Niestawienie się pozwanego przed sąd pierwszy raz.), nr 510, s. 436 (Niesta
wienie się pozwanego przed sąd pierwszy raz.).

105 AWAK, T. 39, nr 432, s. 142 (Niestawienie się pozwanego Iwaszko Klipacza przed 
sąd czwarty raz. Sąd nakazał pozwanemu w ciągu dwóch tygodni zadośćuczynić powodowi 
według prawa pisanego.), nr 604 s. 197 (Niestawienie się pozwanego Lewona Alieksiejewi- 
cza przed sąd czwarty raz. Sąd nakazał pozwanemu w ciągu dwóch tygodni zadośćuczynić 
powodowi „według prawa pisanego”), nr 677, s. 219 (Niestawienie się pozwanego Nikipo- 
ra kowala przed sąd czwarty raz. Sąd nakazał pozwanemu w ciągu dwóch tygodni zadość
uczynić powodowi „według prawa pisanego”.), nr 691, s. 222, nr 313, s. 381, nr 323 s. 384, 
nr 385, s.401.

106 AWAK, T. 39, nr 510, s. 170.
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było potwierdzone zeznaniem świadków, dokumentem oraz pojmaniem 
w chwili popełnienia przestępstwa a pozwany nie przyznawał się do zarzu
canych mu czynów, zobowiązany był on wówczas tylko do złożenia oczysz
czającej go z oskarżenia przysięgi składanej w ciągu trzech dni od rozpo
częcia rozprawy107. Natomiast oskarżony, który dobrowolnie chciał złożyć 
przysięgę, był uwalniany od skargi108. Gdy jednak pozwany nie był skłon
ny do złożenia dobrowolnej przysięgi przyznawano rację powodowi. Dzia
ło się tak w szczególności w sprawach dotyczących wierzytelności, gdy 
powód dysponował listem dłużnym a pozwany bronił się tylko „gołym sło- 
wem .

Spory związane z dochodzeniem prawa do długu były bardzo skom
plikowane. Czasami dłużnik przyznawał się tylko do części wierzytelności 
i jeśli dobrowolnie był on skłonny złożyć przysięgę, która potwierdzała jego 
zeznanie, wówczas, jeśli nawet wierzyciel posiadał list dłużny, to przysięga 
złożona przez pozwanego miała większą moc prawną od dowodu przedsta
wionego na piśmie110. Jeżeli powód nie chciał „odbierać” przysięgi od po
zwanego, określanego w aktach miejskich magistratu mohylewskiego jako 
„strona odporna”, urząd, czyli sąd miejski, zwalniał pozwanego z obowiąz
ku jej wypełnienia111. Natomiast po wypełnieniu przysięgi przez pozwane
go i wysłuchaniu jej przez powoda, oskarżony był uwalniany od stawianych 
mu zarzutów112.

W procesie uczestniczyli świadkowie, którzy pod przysięgą zeznawa
li w danej sprawie113. Przesłuchiwanie świadków odbywało się oddzielnie,

107 AWAK, T. 39, nr 813, s. 265 (Kuzma Grickowicz skarżył się na wspólników, Da- 
nilo Eskowicza, Owrama Sankowicza i Waska Wydblewicza, że gdy razem byli na targu 
w Smolianach został powód o przez nich okradziony. Sąd wójtowski orzekł, iż powód nie oka
zał żadnego dowodu, a strona pozwana nie przyznała się do winy, więc zobowiązani zostali 
pozwani do złożenia przysięgi w ciągu trzech dni od dnia rozpoczęcia rozprawy sądowej.), 
nr 877, s. 285; nr 887, s. 289 i n.; nr 333, s. 386 i n.; nr 809, s. 523.

los a w a k , T. 39, nr 201, s. 349; nr 333, s. 386 i n.
109 AWAK, T. 39, nr 304, s. 378 i n.; nr 847, s. 534.
n° AWAK, T. 39, nr 860, s. 279 i n. (Skarga Lewieja Szabulowicza na Bogdana Borowi- 

kowicza o dług w wysokości 50 kop gr. lit. Pozwany, jako że według prawa magdeburskiego 
„strona odporna do prisiegi protiw cyrografu samotriet brała się, s tych pryczin skazali je- 
sm o Bogdany Borowikowiczu samotretiemu prisiegu”.).

111 AWAK, T. 39, nr 513, s. 173 (Kuriło Szilow mieszczanin słucki nie chciał odbierać 
przysięgi od Omieliana Juszkowicza i Birisa Biekara. Urad „zachowojuczi bodlug prawa pi- 
sanogo ( . . .)  wolnym Amieliana ot prisiegi uczinil”.).

112 AWAK, T. 39, nr 80, s. 314 i n. (Swirid Jurkowicz i Zofija Wilkowa uczynili przysię
gą Ulasowi Waskowiczowi o dług w  wysokości 10 kop gr. lit.).

113 AWAK, T. 39, nr 30, s. 300.
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by nie słyszeli oni swoich zeznań, co miało na celu potwierdzenie zbieżno
ści ich oświadczeń114. Przysięgi nie mogły składać tylko kobiety, które były 
w stanie błogosławionym115. Osoby składające przysięgę, podnosiły palce 
prawej ręki na wysokość głowy116.

Wiele spraw przed sądem kończyło się ugodą stron, które „ucho
dząc przysięgi” porozumiewały się między sobą117. Niekiedy strony prosi
ły urząd o odroczenie postępowania sądowego wyrażając nadzieję na za
warcie ugody118.

W sprawach sądowych dotyczących kłótni małżeńskich czy sporów 
pomiędzy sąsiadami, jeśli dochodziło do ugody stron, zobowiązywały się 
one w przypadku niedotrzymania umowy do zapłacenia grzywny na rzecz 
wójta czy uradu. Warunkiem jednak wszczęcia postępowania było stawie
nie się świadków. Jeżeli do złamania ugody doszło w nocy, to skarżący miał 
przedstawić jednego; a w dzień dwóch świadków119. Jednak w myśl prawa, 
czy to powód czy pozwany, jeśli doprowadzali przed sąd świadków to, aby 
zeznania ich były wiarygodne, musiało być ich przynajmniej dwóch120.

Nie zawsze skarga rozpatrywana była na korzyść powoda, jeżeli dopuś
cił się on zaniedbań i wina leżała po jego stronie; w szczególności w sporach 
dotyczących powierzenia towaru powoływano się na przepis „Spekuljum 
Saksonum” artykuł piąty rozdziału trzeciego121.

Natomiast w sporach pomiędzy opiekunami sierot, gdy dochodziło do 
konfliktu o opiekę nad majątkiem, przepis „Spekulium Saksonum” artyku
łu jedenastego księgi drugiej i księgi trzeciej artykułu sześćdziesiątego trze
ciego stwierdzał, że jeśli by nieprawny opiekun sprawował riecz siroty sien- 
tencja wydana może nic ubliżać122.

W procesach spadkowych prawo magdeburskie przewidywało szereg 
ciekawych rozwiązań. Niezależnie od tego, czy sporządzono testament czy

1,4 IJM, T. 30, nr 84, s. 74 i n., nr 420, s. 411.
115 AWAK, T. 39, nr 713, s. 230 i n.
1,6 AWAK, T. 39, nr 770, s. s. 511.
"7 AWAK, T. 39, nr 102, s. 38; nr 193, s. 60; nr 251, s. 86; nr 825, s. 269; nr 211, s. 351; 

nr 265, s. 367; nr 438, s. 416; nr 551, s. 448; nr 825, s. 527.
118 AWAK, T. 39, nr 236, s. 80.
119 AWAK, T. 39, nr 268, s. 91; nr 825, s. 269.
120 IJM, T. 32 (2), nr 266 (626), s. 130 i n.
121 AWAK, T. 39, nr 510 s. 170 (Kuriło Sziło mieszczanin słucki zeznał przed „uradem”, 

iż dał na przechowanie w Smoleńsku, Amielianowi Juszkowiczowi mieszczaninowi mohy- 
lewskiemu w roku 1577 trzy miechy bawełny i wiele innych towarów o wartości ponad 200 
kop gr. lit. A ten bezprawnie towar słuczanina sprzedał i nie chce zwrócić pieniędzy.).

122 AWAK, T. 39, nr 366, s. 122 i n.
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też nie, pierwszeństwo w dziedziczeniu posiadały zawsze dzieci123. Nato
miast, gdy zmarły nie posiadał potomstwa lub gdy ono zmarło, prawo do 
spadku otrzymywali najbliższy krewni zmarłego. Byli to kolejno: żona, bra
cia, a potem dalsi krewni124. Aby testament nabrał mocy prawnej, musiał 
być sporządzony w obecności osób przysięgłych z „uradu” wydelegowa
nych i zapisany do akt miejskich. Stąd też w przypadku „duchownicy”, któ
ra nie spełniała tych warunków, bywały próby podważenia jej wiarygod
ności125. Nabierała ona dopiero pełnej mocy prawnej po przedstawieniu 
świadków uczestniczących przy jej spisaniu126. W większości jednak przy
padków duchownica posiadała w opinii uradu pełną moc prawną a jej wia
rygodność nie była kwestionowania127.

W sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych, w przypadku 
kradzieży i gwałtów jako poważnych i niebezpiecznych przestępstw, pod
stawą do osadzenia w więzieniu było uchwycenie złoczyńcy na „gorącym 
uczynku”. Nie można było również poręczyć za niego zgodnie z przepi
sem artykułu trzydziestego ósmego „Jure Municypali”128. Przy wymierza
niu kary sąd uwzględniał młody wiek przestępcy, jeżeli ten przyznał się do 
swojego czynu; karane było to wówczas przywiązaniem na rynku przy prę
gierzu, wychłostaniem i wypędzeniem z miasta129.

Władze miejskie starały się też usilnie chronić mieszkańców przed 
sprzedażą zepsutej żywności, pochodzącej z padłych lub chorych zwierząt. 
Za nieprzestrzeganie zakazu groziło wychłostaniem na rynku przy pręgie

123 AWAK, T. 39, nr 312, s. 381 (Spór pomiędzy Marią Iwanową a bratem jej zmarłe
go męża Platonem Ostapowiczem o dom, który należał wcześniej do czterech braci, spośród 
których jeden zmarł bezpotomnie. Zgodnie z postanowieniem „uradu”, „iż po otcu otczisto- 
je imienie na dieti prichodit i bliskist spadajet na tych że diedicow”; !4 majątku po zmarłym  
bezdzietnie mieszczanie mohylewskim podzielono na równe części pom iędzy żyjących jego 
braci lub ich potomków.).

124 AWAK, T. 39, nr 288, s. 77 i n. (Spór pomiędzy Iwaszkiem Waskowiczem Drabysze- 
wiczem m ieszczaninem mohylewskim i jego bratowa Kotuszą, o to, że bezprawnie posiada 
ona dom jego zmarłego brata Jurka. Majątek został przepisany testamentem na dzieci, które 
jednak zmarły. Sąd przyznał wdowie spadek, oddalając pozew.).

125 AWAK, T. 39, nr 713, s. 230 i n.
126 AWAK, T. 39, nr 694, s. 223; nr 67, s. 311.
127 AWAK, T. 39, nr 335, s. 387; nr 693, s. 487; nr 713, s. 230 i n.
128 AWAK, T. 39, nr 555, s. 185 i n.
129 AWAK, T. 39, nr 425, s. 412 i n. (4.11.1579 r. Maria Żidkaja pozwała przed sąd 

Fiedora Nesterowicza o kradzież suknany sukna czeskiego, który kosztował 1 kopę gr. lit. 
Złodzieja, który przyznał się do popełnienia przestępstwa, skazano „według Spekulium 
Saksonum knig wtorych artykułu 30” na publiczne wychłostanie na rynku i wypędzenie 
z miasta.).
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rzu oraz wygnanie z miasta połączone z biciem miotłami. Zarekwirowa
ne mięso w obawie przed epidemią przechowywano za miastem, by potem 
publicznie spalić je na rynku130.

Niekiedy powód lub oskarżony, gdy nie chcieli lub nie mogli zabierać 
głosu przed urzędem, wyręczali się pełnomocnikiem, który ich reprezento
wał. Osoba ta otrzymywała tzw. „moc”, która nabierała uprawomocnienia 
po dokonaniu odpowiednich formalności przed sądem, bowiem wodług 
prawa pisanogo moc wszeljaka majet byt uriadownie zlecona i dostatocznie 
dana131.

Za nieprzestrzeganie prawa groziło nie tylko wygnanie czy wychło- 
stanie, lecz wielotygodniowe więzienie. Więźniowie tracili rzeczy osobi
ste i kosztowności, które posiadali przy sobie132. Bogaci mieszczanie m o
gli wykupić się pieniędzmi, a były to sumy z reguły niemałe133. Wtrąconym 
do więzienia można było być za długi, napaść, pobicia oraz kradzieże134. 
Oprócz wykupienia się z aresztu, opuścić można go było po przez uzyska
nia poręczenia innych ludzi135.

Oskarżeni bronili się stosując nie tylko formalne wybiegi prawne, skła
dając przysięgę, wzywając świadków, ale też powoływali się na tzw. alibi, 
tzn. udowadniali, iż w chwili popełnienia przestępstwa znajdowali się w in
nym miejscu136.

W sporach rodzinnych dotyczących spraw rozwodowych sąd magi
stracki niechętnie się wypowiadał, bowiem decyzje o rozwodzie podejmo

130 IJM, T. 32 (2), nr 275 (635), s. 134-137.
131 AWAK, T. 39, nr 884, s. 288.
132 AWAK, T. 39, nr 1, s. 3 (Skarga Martina Kuźnica na mieszczan mohylewskich Żda-

na Łopata oraz Jerko Komiaczina, że ci mieszczanie niewinnie wtrącili go do więzienia wój
towskiego, gdzie przebywał uwięziony 17 tygodni. Aby opuścić więzienie skarżący zawarł 
ugodę z mieszczanami, którzy przyczynili się do jego uwięzienia i wypłacił im 2 kopy gr. lit. 
Przy okazji aresztowanemu zginęły-rzeczy osobiste, kożuch, żupan sermiężny, rusznica i ar- 
kabuz. Wszystkie te przedmioty, poszkodowany wycenił na 3 kopy 40 groszy litewskich.), 
nr 178, s. 60-62  (Wtrącony do więzienia ziemianin Jan Solecki, w wyniku zajścia utracił 
kosztowności i ubrania o wartości ponad 50 kop gr. lit.), nr 119, s. 324 i n. (Furs Stefanowicz 
wtrącił do więzienia swojego zięcia Daniło Damidowicza, w wyniku czego utracił on ljunski 
żupan wart 1 ko gr. lit. i 18 gr. lit. pieniędzy, które posiadał przy sobie.).

133 AWAK, T. 39, nr 105, s. 39 i n. (Dwóch mieszczan Artem Karniłowicz Duplia oraz 
Martin Jakubowicz zawarli ugodę z Janem Soleckim, któremu wypłacili 30 kop groszy li
tewskich).

134 IJM, T. 32 (2), nr 305 (665), s. 149.
135 AWAK, T. 39, nr 13, s. 8; nr 159, s. 55; nr 869, s. 542.
136 AWAK, T. 39, nr 155, s. 336 i n.
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wane były przez osoby i sądy duchowne137. Gdy syn lub pasierb użył prze
mocy w stosunku do opiekuna, karano gwałtownika więzieniem138.

Mieszczanie, którzy przyczynili się do bezpodstawnego osadzenia 
w więzieniu, pod warunkiem, że udowodniono im celowe działanie na 
szkodę uwięzionego, byli najczęściej karani pozbawieniem wolności. Zo
bowiązani też byli do wyrównania strat poszkodowanemu, zwrócenia mu 
kosztów pobytu w areszcie oraz do zapłacenia odszkodowania139.

Przed sądem nie mogły zeznawać kobiety a w ich imieniu przema
wiał mąż bądź opiekun140. Opiekunowie niezamężnych i owdowiałych ko
biet wyznaczani byli najczęściej wolą testatora lub orzeczeniem sądu. Zło
dziej mógł uniknąć kary, jeśli doprowadził do ugody z poszkodowanym 
proponując mu wynagrodzenie finansowe w zamian za wycofania oskar
żenia141.

Znaczenie prawa magdeburskiego dla uporządkowania wielu aspektów 
codziennego życia mieszczan jest nieocenione. Normy prawne a obowiązu
jące po nadaniu miastu przywileju w 1577 roku nie zawsze były zrozumiałe 
dla wszystkich mohylewskich mieszczan. Zaakceptowali oni jednak nowe 
ustawodawstwo czyniąc z niego właściwy użytek.

Społeczność miejska

Strukturę społeczną w Mohylewie, jak w większości miast Wielkiego Księ
stwa Litewskiego, cechowało duże rozwarstwienie ekonomiczne. Najbogat
szą i najbardziej wpływową grupę ludności stanowili kupcy trudniący się 
dalekosiężnym handlem. Według obliczeń Henryka Łowmiańskiego wiel
kim handlem zajmowało się w 1580 roku około 100 rodzin, a handlem 
ogólnie nie więcej niż 20% mieszkańców miasta. Silnie powiązany trans
port obejmował 10% mieszkańców miasta142. Natomiast rzemiosłem trud

137 AWAK, T. 39, nr 187, s. 64 i n. (Skarga z 14.09.1577 r. wniesiona przez Gawriłe 
Skarbatina na zięcia Isaka Iwanowicza, że rozwiódł się ten z jego córką i nie zwrócił posa
gu. „Urad” rozpatrzywszy sprawę, pom im o iż pozwany przedstawił list rozwodowy nakazał 
m ałżonkom ponowne rozpoczęci pożycia.).

138 AWAK, T. 39, nr 149, s. 52 i n.
139 AWAK, T. 39, nr 119, s. 324 i n.
140 AWAK, T. 39, nr 91, s. 35; nr 531, s. 179; nr 627, s. 204; nr 716, s. 231; nr 855, s. 278; 

nr 363, s. 395; nr 405, s. 407.
141 IJM, T. 32 (1), nr 202, s. 177 i n.
142 H. Łowmiański, Struktura, s. 66.
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niło się 40% mohylewian. Pozostali to nieliczna grupa ludności trudniąca 
się rolnictwem (7%) oraz siła najemna (18%)143.

Skład etniczny mieszczan mohylewskich był jednorodny. Większość 
mieszkańców miasta była pochodzenia ruskiego, mówiła po rusku i wyzna
wała prawosławie. Tajemnicę jednorodnego składu etnicznego rozwiązuje 
Latopis borkułabowski, która podaje informacje o osiedleniu się w Mohyle
wie „seljan” z Kniażyc, Hołowczyna, Bujnicz, Radziwonowicz. Wspomina 
też o uchodźcach smoleńskich144. Mohylew w latach 1577-1580 zamieszka
ła niewielka grupa Żydów, Kozaków i szlachty145.

W Mohylewie, w świetle Ksiąg magistratu mohylewskiego, spotkać 
można nieliczną, ale wpływową grupę prawosławnego duchowieństwa, 
które aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym miasta, m.in. udzielając 
kredyty. Posiada też grunty rolne i nieruchomości146.

Wraz z upływem czasu miasto traciło swój jednorodny charakter spo
łeczny. Rozwój gospodarczy Mohylewa (który w krótkim okresie staje się 
największym miastem Białorusi naddnieprzańskiej) sprawił, iż miasto sta
ło się atrakcyjnym miejscem dla osadników ze wszystkich krańców Polski 
i Litwy. W 1610 roku mohylewski zamek miał pod swoją jurysdykcją około 
42 domów, natomiast w 1661 roku liczba ich wzrasta do 71147. Na tle innych 
miast litewskich jurydyki mohylewskie wydają się nieliczne. Wasilij Iwano- 
wicz Mieleszko ocenia, że ogółem w Mohylewie na początku XVII wieku 
w posiadaniu szlachty i duchowieństwa było nie więcej niż 5% placów 
mieszkalnych, a w połowie XVII ich liczba osiągała do 10%148.

Mohylew zawdzięczał swój rozkwit gospodarczy wzmożonej wymia
nie handlowej na pograniczu litewsko-moskiewskim i chociaż leżał z dala 
od najważniejszych centrów politycznych państwa polsko-litewskiego, był 
jednak areną wielu wpływów kulturowych i językowych. Niewątpliwie kon
takty gospodarcze z Polską musiały wpłynąć na wzbogacenie się kultury 
i języka mieszkańców miasta.

143 Ibidem , s. 3 7 -8 8 .
144 EapKyna6oecKan nemonucb, FIo/iHoe CoópaHHe PyccKHX JleTonwceił, [dalej: Eap- 

KynaóoecKaa nemonucb), T. 32, MocKBa 1975, s. 174.
145 AWAK, T. 39, nr 336, s. 113 i n.; nr 194, s. 347; nr 711, s. 230; nr 299, s. 377; nr 332, 

s. 486; nr 473, s. 425; nr 818, s. 267.
146 IJM, T. 30, nr 12, s. 15; nr 32, s. 27 i n.; IJM, T. 32 (1), nr 281, s. 243 i n.; AWAK, 

T. 39, nr 67, s. 25; nr 375, s. 126 i n.; nr 411, s. 136 i n.; nr 281, s. 243, i n.; nr 109, s. 322; 
nr 113, s. 323; nr 116, s. 324; nr 300, s. 377; nr 652, s. 474; nr 662, s. 478; nr 715, s. 495; 
nr 743, s. 502 i n.; nr 982, s. 577.

147 B. H  MeneuiKO, M oeunee , s. 195-197 .
148 Ibidem , s. 195.
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Na zjawisko polonizacji miasteczek w Wielkim Księstwie Litewskim 
zwrócił uwagę Stanisław Alexandrowicz, który konstatuje, „że najbardziej 
aktywną i masową strefą rozpowszechniania języka polskiego na ziemiach 
W. Ks. Litewskiego w XVI-XVIII w. (a także później) były miasta i mia
steczka. Właśnie w nich występowała szybka i niemal powszechna poloni- 
zacja językowa społeczności miejskiej i jej oddziaływanie na okoliczną lud
ność wiejską, która przez parę pokoleń zachowywała swój język domowy, 
jednocześnie coraz lepiej posługiwała się polszczyzną”149.

O wpływie polskości i znaczeniu polskiej mowy w codziennym życiu 
mieszczan decydowała potrzeba znajomości języka polskiego objawiająca 
się w świadomości rodziców, którzy posyłali swoje dzieci na jego naukę150.

Proces upowszechniania się w mieście polszczyzny następował stop
niowo od końca XVI poprzez XVII wiek151 i „od schyłku siedemnastego 
wieku język polski w zapisach ksiąg mohylewskich stał się niemal regułą”152. 
Nie oznacza to jednak, że mohylewscy mieszczanie porzucili język przod
ków. Mohylewianie byli świadomi swojej etnicznej odrębności. Określali

149 S. Alexandrowicz, Rola miast i miasteczek w przemianach kulturowych i językowych  
na ziemiach Białorusi w XVI-XVIII w., Ham PaflaBOfl, KHira 7, TpoflHa 1996, s. 244 (Akta 
magistratu mohylewskiego z lat 1577-1580 potwierdzają wyżej przedstawione spostrzeże
nia Stanisława Alexandrowicza. Pomimo, iż większości zapisów została dokonana po rusku, 
„Księgi magistratu mohylewskiego” zawierają cztery akta napisane po polsku. Pierwszy za
pis (AWAK, T. 39, nr 464, s. 152) pod datą 28 grudnia 1578 roku dotyczył pożyczki, jaką za
ciągnął Mikołaj Władysławowicz Bury w wysokości 50 złotych polskich u Jana Pietrowicza 
Nowackiego pod zastaw trzech włók ziemi. Drugi zapis (AWAK, T. 39, nr 164, s. 339), to 
list wystawiony przez wójta Mikołaja Jasieńskiego, dostarczony! do uradu 25 sierpnia 1579 
roku, przez jego sługę Franciszka Żelechowskiego, nakazując wypłacenie wójtowi (tj. M i
kołajowi Jasińskiemu) należnych mu dochodów. Trzeci (AWAK, T. 39, nr 749, s. 505), p o 
chodzi z 22 stycznia 1580 roku i była to umowa dłużna pomiędzy Lazarem Szmirłowiczem  
Żydem poznańskim a kupcem mohylewskim Marczinem Wasiliewiczem, który pożyczył 
Lazarowi 950 złotych polskich, pod zastaw 19 tys. białki popieliczej moskiewskiej. I wresz
cie czwarty wpis (AWAK, T. 39, nr 913, s. 555) pod datą 21 marca 1580 roku, to tzw. „Kwit”, 
wystawiony przez mieszczan mohylewskich Czimoszko Stefanowicza, Kuriło Charkowicza, 
Kondrata Stefanowicza i Usczina Woronowicza, żołnierzowi Janowi Wychorowskiemu, w  któ
rym mieszczanie zeznają, że wszelkie opłaty i koszta związane z kwaterunkiem żołnierza, zo
stały przez niego uregulowane.).

150 AWAK, T. 39, nr 166, s. 339. (26 sierpnia 1579 roku Marko Iwanowicz sługa podsę- 
dziego orszańskiego skarżył się przed uradem  mohylewskim na Makarową malarzową na to 
iż je je  syna Prokopa w zjał był do siebe na nauku, kotorog mieł tek wyuczyt, jako i sam umie- 
je t  po  rusku i po  polsku  (podkr. K. P), kotorog kgdyja  naczał był uczyt, niżli ona ne żduczy  
do wyuczna słusznogo, jako była zo mnoju umowu uczyniła, syna swojewo otnieła i mnie za 
nauku nie zapłatiła.).

151 S. Alexandrowicz, Rola, s. 245 i n.
152 Ibidem, s. 246.
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siebie „rusinami”, przy czym odróżniali swoją mowę „ruską” od mowy są
siadów określanej jako mowa „moskiewska”153. Mentalność ich oparta była 
na miejskiej solidarności a każdy mieszczanin znał swoje miejsce w struk
turze społecznej. Mieszkańcy Mohylewa identyfikowali się z państwem pol
sko-litewskim, czuli się poddanymi „wielkiego księcia litewskiego i króla 
polskiego”154. Solidarność ich budowana była na osnowie wspólnych prob
lemów i zależności ekonomicznych.

Codzienne życie mieszczan Mohylewa toczyło się wokół obowiązków 
i zajęć odpowiadających statutowi społecznemu, charakterystycznych dla 
płci, wieku i stanu majątkowego, pozwalających na zdobycie stosownych 
środków do życia.

Inaczej wyglądał zwykły dzień mężczyzny inne prawa i obowiązki 
posiadały kobiety. Inne problemy mieli bogaci mieszczanie zupełnie od
mienne życie wiodła najuboższa ludność miasta. Mohylewscy kupcy w po
szukiwaniu towarów oraz rynków zbytu przebywali poza domem po kil
ka miesięcy. W Księgach magistratu mohylewskiego wiele jest wzmianek
o mieszczanach, którzy nie mogli stawić się przed „urad”, bo musieli jechać 
w „sprawach kupieckich”. W dalekiej drodze do Moskwy, Kijowa, Gnie
zna czy Lublina zatrzymywali się na odpoczynek w karczmach lub obozo
wali wprost na gołym powietrzu155. Nie było to łatwe ani bezpieczne życie. 
W drodze czyhały na nich rozliczne niebezpieczeństwa. Kradzieże i napady 
nie należały do rzadkości. By tego uniknąć, łączyli się w duże grupy i kara
wany, które zwiększały bezpieczeństwo podróży156.

Rzemieślnicy, którzy nie trudnili się dorywczo handlem, spędzali więk
szość czasu w mieście na miejscu, gdzie zajmowali się produkcją rzemieśl
niczą. Kobiety przędły wełnę i len, gotowały posiłki, opiekowały się dziećmi 
oraz wykonywały prace w polu, np. przy grabieniu siana157. Młodzieńcy po
magali mężczyznom w gospodarstwie, młócili zboże, pracowali przy zasie
wach lub zajmowali się popasem zwierząt i drobnymi posługami158. Najuboż
si wynajmowali się na służbę u.bogatych mieszczan pracując dłuższy czas, lub 
sezonowo. W niedzielę i święta uczestniczono w cerkwi w nabożeństwie, by 
potem spotkać się w karczmie i wspólnie biesiadować. Często też odwiedza

153 I. A. Map3a/iioK, MeHmaubnacąb zapadcKoeo Hacenbiąmea Benapyci y  XVI-XVIII 
cm. ( h o  Mat3pbinnax Mazineea), „Haui PaflaBofl” KHira 7, IpoflHa 1996, s. 138.

154 Ibidem, s. 239.
155 AWAK, T. 39, nr 408, s. 408.

AWAK, T. 39, nr 94, s. 318.
1S7 AWAK, T. 39, nr 155, s. 336 i n.
is8 AWAK, T. 39, nr 765, s. 244; nr 64, s. 310; nr 68, s. 312; nr 658, s. 475.
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no sąsiadów spędzając czas do późnego wieczora, chociaż mężczyźni przeby
wali raczej we własnym gronie a kobiety w swoim towarzystwie159.

Najczęściej zawierano związki małżeńskie w obrębie własnej gru
py społecznej, tzn. mieszczanie żenili się z mieszczankami. Chociaż zda
rzały się przypadki, że synowie bogatych mieszczan poślubiali ziemianki 
lub biedni mieszczanie wydawali swoje córki za włościan160. Po ceremonii 
ślubnej i weselu, które odbywało się w domu pana młodego, panna mło
da zamieszkiwała w domu męża lub jego rodziców161. Kobiety przed za- 
mążpójściem mogły uczestniczyć na koszt ojca lub opiekuna w wieczo
rze panieńskim „diewiczij wieczier”, sam ślub mógł być zawarty w cerkwi. 
Związane to było ze znacznymi kosztami i co biedniejszym mieszczanom 
sprawiało niemały kłopot162.

Struktura wytwórczości rzemieślniczej

Dokumenty magistratu mohylewskiego w latach 1577-1580 wymieniają 
ponad 40 różnych zawodów. Najliczniejsze profesje były związane z obrób
ką i produkcją wyrobów skórzanych. Zaliczyć należy do tej grupy rzemieśl
niczej: bałtuszników, szewców (czeborarów), kuśnierzy, garbarzy {koże- 
miaków), rymarzy, siodlarzy, kaletników i zamszewników. Popularność 
tych rzemiosł była związana z łatwym dostępem do surowców, których ob
ficie dostarczał miejscowy lokalny rynek oraz import z Moskwy, Kijowa 
i innych miast. Mohylewskie rzemiosło skórzane pracowało przede wszyst
kim na zamówienie klienta. Z usług mohylewskich rzemieślników korzy
stali prócz mohylewian mieszkańcy okolicznych miast i wsi163.

W Mohylewie dużą grupę stanowili przedstawiciele zawodów związa
nych z metalurgią, m.in. igielnicy (igolnik), kotlarze, szablarza, zajmujący

159 AWAK, T. 39, nr 550, s. 184; nr 725, s. 497 i n.
i6° AWAK, T. 39, nr 628, s. 468, nr 545, s. 182 i n.
161 AWAK, T. 39, nr 695, s. 223 i n.; nr 545, s. 182 i n.; nr 859, s. 539, i n.; nr 139, s. 50; 

nr 105, s. 321; nr 248, s. 85; nr 119, s. 324 i n.
162 AWAK, T. 39, nr 895, s. 550 i n.
163 AWAK, T. 39, nr 480, s. 163 (Mieszczanin raohylewski Anaprej Semenowicz zle

cił trzem garbarzom Sawie Jako wie wieżowi, Iwanowi Mitkowiczowi i Titu Andzrzejwiczowi 
wyprawienie skór na jucht.); AWAK, T. 39, nr 5, s. 292 (Garbarz Szczepan przyjął zamówie
nie od „szlachetnego pana” Wojciecha Grudowskiego, który zlecił rzemieślnikowi wypra
wienie trzech skór jałówek na jucht.); IJM, T. 32 (2), nr 148 (507), s. 65 (Żdanowi Bogda
nowiczowi i wszystkim kuśnierzom, Wasyl Ilinicz, mieszczanin kijowski dał 4,6 tyś. białki 
moskiewskiej na „wyrawienie”.).
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się naprawą białej broni i kowale164. Natomiast złotnicy wytwarzali biżute
rię. Posiadali oni w domach pewne nadwyżki surowca, srebra w sztabkach, 
złota, kamieni szlachetnych. Część wyrobów odlewana była w specjalnych 
formach165. Inną grupę zawodową stanowili rzemieślnicy zajmujący się wy
robem produktów mącznych, m.in. chlebownicy, kołacznicy, orzesznicy 
i pierożnicy166. W Mohylewie, obok słodowników zajmujących się produk
cją słodu, często występują przedstawiciele takich zawodów jak: olejarz 
i rzeżnik167. Krawcy zajmowali się szyciem ubrań. Do produkcji odzieży 
używali przede wszystkim tanich materiałów sprowadzanych z jarmarków 
lubelskich, sukna czeskiego i morawskiego, z których szyli koszule, spod
nie, sukmany itp.168 W Mohylewie spotkać też można kołodziei, farbarzy, 
malarzy, garncarzy, bednarzy, puszkarzy, postrzygaczy, młynarzy, mied- 
wiedników, baldwierzy, zajmujących się leczeniem, browarników i cieśli169.

Najbardziej rozwinięte i najliczniejsze rzemiosła zorganizowane były 
w cechy, których powstanie miało na celu uregulowanie produkcji i zby
tu towarów, ochronę socjalną rzemieślników, ustalenie porządku przyjmo
wania nowych członków oraz zasady nauki zawodu170. W tym celu cechy 
wydawały specjalne rozporządzenia, w których zobowiązywano wszystkich 
rzemieślników do przestrzegania powziętych postanowień171.

164 AWAK, T. 39, nr 11, s. 7 (kotlarz); nr 527, s. 178 (kotlarz); nr 19, s. 296 (kotlarz); 
nr 320, s. 107 (szablarz); nr 187, s. 345 (szablarz); nr 93 s. 36 (szablarz); nr 361, s. 121 (staro
sta kowalski); nr 901, s. 552 (igielnik).

165 IJM, T. 30, nr 174, s. 150 i n. (złotnik); nr 176, s. 152 i n. (złotnik); AWAK, T. 39, 
nr 39, 143 s. 51 (złotnik); nr 775, s. 247-249 (złotnik).

166 IJM, T. 7, s. 322 i n. (orzesznicy); IJM, T. 30, nr 25 s. 21 i n. (chlebownik); IJM, 
T. 32 (2), s. nr 160 (519), s. 71 in . (kołacznik); nr 471 (831), s. 211-213 (chlebownik, kolacz- 
nik); AWAK, T. 39, nr 887, s. 547 i n. (chlebownik); nr 615, s. 464 (piekarz); nr 682, s. 219 
i n. (kołacznik).

167 IJM, T. 30, nr 72 s. 63 i n. (olejarz); IJM, T. 32 (2), nr 96 (455) s. 39-41 (słodownik); 
AWAK, T. 39, nr 8, s. 6 (słodownik); nr 743, s. 502 i n. (olejarz); nr 339, s. 114 (rzeżnik).

168 AWAK, T. 39, nr 202, s. 349; nr 191, s. 346, nr 231, s. 79.
169 IJM, T. 30, nr 55, s. 51 i n.; 153, s. 131; IJM, t. 32 (1), nr 200, s. 176; IJM, T. 32 (2), 

nr 134 (593), s. 114 i n.; AWAK, t. 39, nr 725, s. 233; nr 194, s. 66; nr 166, s. 330; nr 588, 
s. 194; nr 483, s. 429 i n.; nr 724, s. 497; nr 529, s. 178; nr 181, s. 101; nr 288, s. 97; nr 483, 
s. 429, nr 447, s. 419.

170 3. 10. KoribiccKnił, O peMecneHHOM npou3eodcmee e eopodax Benopbiccuu e XVI- 
nepeou nonoeune XVII e., AKafleMM« HayK CCCP, McToptiH CCCP, r. 3, MocKBa 1959, 
s. 124.

171 IJM, T. 7, s. 323-325 (Ustawa cechu kuśnierzy z maja 1581 roku zabraniała przyj
mowania od „gościa” towarów do przetwarzania pod karą dwóch grzywien. Ci mistrzowie, 
towarzysze (czeladnicy) i uczniowie jako pokutnyj remiesnik, wykonujący zawód bez po
zwolenia, zapłacić mieli dwie grzywny na radą i „skrzynkę bracką”. Dokument przewidywał
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Na czele każdego cechu stał „starosta” nazywany też „starszym po
śród braci”172. Stał on na straży interesów cechu i zarządzał jego finansami. 
Każdy, kto ukończył naukę zawodu był przyjmowany do cechu i mógł pra
cować samodzielnie lub u innego bardziej doświadczonego mistrza, cho
ciaż w przypadku odejścia i „pokątnego” wykonywania rzemiosła w innych 
miejscowościach lub w Mohylewie wyciągano konsekwencje, nawet w po
staci wtrącenia do więzienia173.

Na około 40 zawodów występujących w Mohylewie w świetle Ksiąg 
magistratu mohylewskiego z lat 1577-1580, starostów posiadały cechy na
stępujące: bałtuszników, szewców, kuśnierzy, olejarzy, słodowników, zam- 
szewników, kowali, krawców, rzeźników oraz cech kołaczników, w którego 
skład wchodzili dodatkowo chlebownicy i orzesznicy174.

Cechy oprócz struktury wewnętrznej opartej na wzajemnych zależ
nościach pomiędzy starostą cechowym, mistrzami, czeladnikami i ucz
niami nazywanymi też „chłopcami”, posiadały pisarzy, którzy nie zawsze 
musieli należeć do cechu a jedynie wynajmowani byli do spisywania naj
ważniejszych spraw175.

Księgi magistratu mohylewskiego wspominają też o Janie cech- 
mistrzu176. Cechmistrz odpowiedzialny był też za porządek w więzie

też pom oc materialną dla rodzin rzemieślników, których dotknęły nieszczęścia losu, choćby 
niespodziewana śmierć, któregoś z członków rodziny.).

172 AWAK, T. 39, nr 202, s. 349; nr 191, s. 346; nr 339, s. 114
173 AWAK, T. 39, nr 194, s. 66 (Denis Dawidowicz mieszczanin mohylewski zeznał, 

iż pozwala Kuzmie Kuriłowiczowi uczniowi swojemu rzemiosła farbarskiego, na wyko
nywanie rzemiosła bud u m istra kotorogo inszigo, bu d  tak osobno gd ie  kow iek  robit i tim - 
żo  rem iesłom  spraw aw at, katortogo i sam  u żiw ajet); AWAK, T. 39, nr 167, s. 56; nr 172, 
s. 58. (Kuśnierze miasta Mohylewa oskarżyli kuśnierza Alekseja Jakowlewicza o to, iż od
szedł on z miasta do innych miast i tam ponad uchwały wcześniej podjęte wykonywał rze
m iosło kuśnierskie.); IJM, T. 30, nr 324, s. 268 i n. (W  sierpniu 1577 roku, starosta kuśnier
ski Żdan Bogdanowicz przed uradem  sygnalizuje występowanie problemu niesubordynacji 
rzemieślników. Urad  widząc w tym poważny problem podejmuje uchwałę, zakazującą dzia
łalności na szkodę cechu, pod karą pięciu grzywien na wójta i ratusz.).

174 IJM, T. 32 (1), nr 324, s. 268 i n. (cech kuśnierzy -  sierpień 1577; IJM, T. 32 (2), 
nr 96 (455), s. 39-41 (cech słodowników -  luty 1578); nr 160, (519) s. 71 i n. (cech kołacz
ników i chlebowników -  luty 1578); AWAK, T. 39, nr 339, s. 114 (cech rzeźników -  listo
pad 1578); nr 361, s. 121 (cech bałtuszników i kowali -  listopad 1578); nr 425, s. 140 (cech 
zamszewników -  grudzień 1578); nr 452, s. 148 (cech czebotarów -  grudzień 1578); nr 191, 
s. 346 (cech krawców -  wrzesień 1579); nr 743, s. 502 i n. (cech olejarzy -  styczeń 1580).

175 AWAK, T. 39, nr 794, s. 518.
176 IJM, T. 32 (2), nr 406 (766), s. 187; AWAK, T. 39, nr 762, s. 243 i n. (Były landwójt 

Franciszk Żelechowski skarży się przed urzędem na Jana Cechmistrza, że ten będąc ustano
wiony cechmistrzem i zarządzając dochodami z więzienialniejskiego, od 14 lipca 1578 r. do
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niu177. Przewoźnicy w Mohylewie zajmowali się usługami transportowymi 
ludzi przez Dniepr178. Transportowanie ludności i towarów przez rzekę od
bywało się wiosną, latem i jesienią; od roztopów do zamarznięcia Dniepru. 
Za prawo do wykonywania tego zajęcia płacono 5 kop groszy rocznie179.

Organizacja cechowa, by móc powstać i funkcjonować, musiała speł
niać warunki dotyczące odpowiedniej liczby rzemieślników. Wasilij Iwano- 
wicz Mieleszko przyjmuje, iż cech rzemieślniczy liczył przeciętnie 43-45 
mistrzów, z czego każdy posiadał przynajmniej jednego ucznia i jednego 
czeladnika180. Zinowij Julijewicz Kopysskij oblicza, iż niektóre cechy liczyć 
mogły nawet 200-300 rzemieślników, uwzględniając uczniów i czeladni
ków181. W Mohylewie w latach 1577-1580 było 10 organizacji cechowych, 
co daje 430 mistrzów i jeśli każdy z nich posiadał jednego ucznia i czelad
nika, w cechach pracowało 1290 mieszczan (430 x 3 = 1290). Przeciętna 
rodzina liczyła pięć osób182, więc z rodzinami rzemieślnicy tworzyli 1720 
mieszkańców miasta (430 x 4 = 1720). Wraz z uczniami i czeladnikami, 
osiągamy liczbę 3010 mieszkańców miasta związanych z rzemiosłem. Przy 
zaludnieniu ok. 6305, ludność związana z rzemiosłem stanowiła 47,7%183. 
Wasilij Iwanowicz Mieleszko oblicza, iż przeciętnie każdy z wymienionych 
40 zawodów reprezentowany był przynajmniej przez 10 rzemieślników. 
Wraz z rodzinami stanowili, według jego obliczeń, w 1577 roku 2800 osób, 
czyli 43,5% ogólnej liczby mieszkańców. Natomiast już połowie XVII w. ok. 
43-45% ludności miasta związana była z rzemiosłem.184

Przyjmując natomiast, że jeden dom zamieszkiwało sześć, siedem 
osób185, znacznie spada odsetek ludności rzemieślniczej. Nie wiadomo, czy 
wszyscy mistrzowie posiadali przynajmniej jednego ucznia i czeladnika. 
Należałoby też wziąć pod uwagę stopień pokrewieństwa, czyli zasadę dzie

W ielkanocy 1579 r., nie rozliczył się i nie oddał pieniędzy, chociaż otrzymywał stałą pen
sję od uradu).

177 AWAK, T. 39, nr 767, s. 245.
178 AWAK, T. 39, nr 994, s. 579. (Przewoźnik Liewon Atiejewicz w imieniu swoim i in

nych przewoźników, skarżył się na Pawła mieszczanina mohylewskiego i jego syna Łukjana 
Smycznika, iż ukradkiem przewozili oni przez Dniepr ludzi, podczas gdy skarżący płacili za 
prawo do przewożenia „pieniądze niemałe”.)

17’ IJM, T. 32 (2), nr 290 (650), s. 142.
180 B. 14. Me;ieuiKO, M ozujiee, s. 20.
181 3. K). KonbiccKMii, dKOHOMunecKoe, s. 91.
182 B. 14. MeneuiKO, Moeunee, s. 20.
183 Ibidem, s. 20.
184 Ibidem, s. 21.
185 S. Alexandrowicz, Miasta, s. 65: idem, Zaludnienie, s. 55.
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dziczenia zawodów oraz czy wszyscy majstrowie posiadali pięcioosobo
wą rodzinę. Henryk Łowmiański obliczył, iż inwentarz Mohylewa z 1604 r. 
wymienia 147 imion rzemieślników. Zawiera on imiona Vs lub % ogółu 
majstrów, czyli miasto liczyło 750-900 warsztatów, co stanowiło 33-40% 
wszystkich domów186.

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miasta wzrasta nie tylko licz
ba rzemieślników, ale także liczba profesji. Do połowy XVII wieku w Mo
hylewie powstało 17 organizacji cechowych oraz rozwinęły się 83 profesje 
rzemieślnicze187. Mohylew w Wielkim Księstwie Litewskim ustępuje jedy
nie Wilnu, które w 1685 roku posiadało 36 cechów obejmujących 73 rze
miosł188.

Ustalenie liczebności oraz rozwój poszczególnych dziedzin rzemiosła 
w Mohylewie na podstawie zachowanego materiału źródłowego wydaje się 
bardzo trudne, bowiem w omawianym okresie akta wspominają m.in. tylko
0 jednym garncarzu189. Natomiast badania archeologiczne dowodzą, iż do 
końca XVI wieku garncarstwo w Mohylewie przeżywało bujny rozkwit190.

Przewaga ekonomiczna i demograficzna Mohylewa nad miastami
1 miasteczkami regionu powiększała możliwości rynku wewnętrznego mia
sta, które oddziaływało w promieniu 170 km.

Dla rozwoju miasta dużą wartość miała wymiana gospodarcza z wsią, 
która dostarczała rosnącej liczbie mieszkańców Mohylewa niezbędnych 
produktów pochodzenia rolniczego oraz była miejscem zbytu towarów ku
pieckich sprowadzanych z odległych krańców Polski, Litwy, Ukrainy i pań
stwa moskiewskiego oraz wyrobów mohylewskiego rzemiosła.

Produkcja roślinna i zwierzęca w Mohylewie, jak wykazują Księgi 
magistratu mohylewskiego, miała znaczenie drugorzędne, chociaż wielu 
mieszczan posiadało własne morgi, przy czym były to najczęściej pastwi
ska sianożęci (sianożate), na których wypasywano konie, krowy i owiece. 
Oprócz tego hodowano też świnie i gęsi191.

W licznych ogrodach rosły drzewa owocowe, jabłonie i grusze, a grzę
dy warzywne obsiane były grochem, cebulą, ćwikłą i marchwią. Pola obsie
wano żytem i gryką, chociaż w spiżarniach nie brakowało także jęczmienia

186 H. Łowmiański, Struktura , s. 56 i n.
187 B. 14. Me/ieuiKO, M oeunee, s. 31,44.
188 J. Morzy, G eneza , s. 39.
189 AWAK, T. 39, nr 483, s. 429 i n.
190 I. A. Map3a;iioK, M aziney, s. 42.
191 IJM, T. 32 (1), nr 198, s. 175; nr 205, s. 179 i n.; nr 239, s. 210; AWAK, T. 39, nr 300, 

s. 101; nr 318, s. 106; nr 278, s. 285; nr 64, s. 310; nr 658,^. 475.



M ohylew  i jego m ieszkańcy w latach 1577-1580.., 39

i pszenicy. Bydło, świnie i owce dostarczały na potrzeby mieszkańców nie 
tylko mięsa, ale i skór, które były cennym surowcem dla miejscowego rze
miosła. Jednak produkcja zwierzęca w Mohylewie nie była wystarczająca 
na potrzeby rozwijającego się miasta. Dlatego mieszczanie skupywali bydło 
nie tylko w okolicznych wsiach, ale i w odległych miasteczkach192.

Mohylew w obrębie swojej włości posiadał 240 włók ziemi ornej193. Na 
jedną włókę o przeciętnej powierzchni 21,36 ha składało się 30 mórg194. 
Przy ówczesnej wydajności, jak przyjmuje Henryk Łowmiański, z jednego 
zasianego ziarna uzyskiwano trzy195. Mohylewskie włóki dostarczały zboża 
dla 64% w 1577 roku, a w 1604 roku dla 40% mieszkańców miasta196. Resz
ta musiała być zakupiona od włościan i szlachty. Według Wasilija Iwanowi- 
cza Mieleszko (odlicza lA zboża na zasiew), mohylewskie włóki na począt
ku XVII wieku pokrywały tyko 25% potrzeb mieszczan, czyli 564 rodzin197. 
Jerzy Ochmański twierdzi natomiast, że „zbiory z jednej włoki wystarczały 
na wyżywienie dwóch rodzin”, przy przyjęciu, iż jedna rodzina spożywała 
1800 kg zboża rocznie198. Zbiory z 240 włók mohylewskich pokrywało po
trzeby 480 rodzin, czyli 20% mieszkańców miasta. Po odliczeniu xh  na za
siew liczba ta spada do 15%.

Handel wewnętrzny

Handel wewnętrzny służył przede wszystkim rozwojowi rynku lokalnego 
i obejmował swym zasięgiem miasto Mohylew, pobliskie miasteczka, wsie 
oraz sioła. Miejscowości, leżące w strefie gospodarczych oddziaływań Mo

192 AWAK, T. 39, nr 45, s. 305 i n. (kupno bydła w Mścisławiu); nr 926, s. 560 (kupno 
dwóch jałówek w  siole Bardziłowckim).

193 B. M. Me/ieuiKO, M omnee, s. 150.
194 Ibidem, s. 149.
195 H. Łowmiański, Struktura, s. 49.
196 B. M. Me/ieuiKO, Mozunee, s. 151.
197 Ibidem, s. 151 (W. I. Mieleszko przyjmuje za H. Łowmiańskim, że średnie spożycie 

rodziny wynosiło 1000 kg zboża rocznie; (H. Łowmiański, Struktura, s. 50.) Problem jed
nak dotyczy założenia, iż H. Łowmiański przyjął, że przeciętna rodzina składała się z 6 osób; 
natomiast W. I. Mieleszko zakłada stan osobowy jednej rodziny na 5 osób. Jednak w świet
le nowszych badań H. Łowmiańskiego wynika, że przeciętne spożycie roczne zboża jednej 
6-osobowej rodziny wynosiło 1800 kg zboża rocznie. (H. Łowmiański, Podstawy gospodar
cze form owania się państw  słowiańskich, Warszawa 1953. s. 157).

198 J. Ochmański, W  kwestii agrarnego charakteru miast Wielkiego Księstwa Litewskie
go w XVI wieku, Studia Histórica w 35-lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego, War
szawa 1958, s. 291.
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hylewa, zaopatrywane były w towary pochodzenia przemysłowego. Nato
miast wieś dostarczała Mohylewowi głównie produktów spożywczych po
trzebnych do wyżywienia rosnącej liczby mieszkańców miasta.

Cała wymiana handlowa skupiała się na miejskim rynku w ramach co
tygodniowych targów. Do nadania miastu pełnego prawa magdeburskie
go w styczniu 1577 r. targi w Mohylewie odbywały się w niedziele, potem 
dniem targowym był piątek199. Mohylewski rynek zajmował powierzchnię 
dwóch hektarów200. Znajdowało się na nim w 1577 r. 137 komór i klatek 
kramnych oraz 17 jatek rzeźniczych201. W 1604 r. liczba ich wzrosła do 240 
kramów i 33 jatek202. Latopis borkułabowski wspomina, iż w 1595 r. Nale- 
wajko po zajęciu Mohylewa i częściowym spaleniu miasta ograbił 400 kra
mów z „wielkimi skarbami”203. Mohylewski rynek w krótkim okresie czasu 
stał się niewystarczający dla potrzeb prężnie rozwijającego się handlu, dla
tego też w 1639 r. zaistniała konieczność jego przebudowy. Dokonano tego 
przez wyburzenie części budynków ograniczających jego powierzchnię204.

Ważnym czynnikiem w rozwoju stosunków gospodarczych były jar
marki, które „odgrywały poważną rolę w ożywieniu handlu w miasteczkach 
i sprzyjały rozszerzeniu ich kontaktów handlowych. W jarmarkach bra
ła udział znaczna ilość kupców z miast i miasteczek, ludność wiejska, także 
z dalszych okolic i szlachta” 205. Kupcy przyjeżdżający na jarmarki korzystali 
z prawa swobodnej sprzedaży i zakupu poszukiwanych przez siebie towarów. 
Czas trwania jarmarków zależał od lokalnych czynników. Na przykład w Po- 
łocku, gdzie przywilej na prawo magdeburskie z 7 października 1498 roku 
ustalił trzy jarmarki, każdy z nich trwał przynajmniej dwa tygodnie206.

Dotychczas w literaturze dominuje opinia, iż w Mohylewie jarmarki 
odbywały się dwa razy w roku w lipcu i listopadzie, na św. Eljasza (20 li
piec) i św. Stefana (22 listopad)207. Zostały ustanowione one przywilejem

199 AZR, T. 3, nr 77, s. 206; IJM, T. 32 (2), nr 83 (442), s. 35 i n.; nr 184 (543), s. 86 i n.; 
AWAK, T. 39, nr 368, s. 123 i n.

200 I. A. Map3a;noK, Maeiney, s. 27; B. M. MeneuiKO, Moeu/iee, s. 99; id em , O mopzoe- 
ne, s. 53.

201 H. Łowmiański, Struktura, s. 43.
202 Ibidem, s. 60.
203 EapKynaóoecKan nemonucb, s. 182.
204 B. M. Me/ieiuKO, O mopzoene, s. 53 i n.
205 S. Alexandrowicz, Miasteczka Białorusi i L itwy jako ośrodki handlu w XVI i w poło

wie XVII wieku, „Rocznik Białostocki” 1961, T. 1, s. 73.
206 B. M., riwneTa, Benopyccm u Jlumea XV-XVI ee., M o c o a  1961, s. 226, 243.
207 H. Ł ow m iański, Handel, s. 527; Moeunee ucmopuKO-SKonoMunecKuu onepK, M mhck 

1971, s. 13; B. M. Me/ieuiKO, O mopeoene, s. 54; idem , Motunee, s. 101.
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Stefana Batorego z 1577 roku208, a czas ich trwania wynosił do trzech tygo
dni209. Henryk Łowmiański podkreśla, iż „o ich odbywaniu się znajdujemy 
w źródłach rzadkie wiadomości (...) odnosi się wrażenie, że nie odegra
ły one (jarmarki -  K.P.) w rozwoju handlowym miasta większej roli; praw
dopodobnie wskutek ducha inicjatywy i dużej ruchliwości, jakie cechowa
ły kupców mohylewskich, nie zależało im na ściąganiu obcego kupiectwa 
do siebie”210. W okresie jarmarków przyjeżdżający do miejscowości targo
wej kupcy zwolnieni byli od uiszczania ceł. Posiadanie przez dane miasto 
jednego lub kilku jarmarków nie zawsze było korzystne dla miejscowego 
kupiectwa. Łucja Charewiczowa doskonale przedstawiła to na przykładzie 
Lwowa, który 1472 roku otrzymał prawo do odbywania się dwóch jarmar
ków: „Po latach jednak już kilku miasto stara się o ich zniesienie i w stara
niach tych nie ustaje; nie dawały, więc one zysków a powodowały dla lwo
wian niedogodną konkurencję z innymi kupcami, które na ich niekorzyść 
regulowało ceny”211.

W Księgach magistratu mohyłewskiego z lat 1577-1580, znajdują się 
dwie informacje o odbywających się jarmarkach w Mohylewie. Pierwsza 
pochodzi z 30 sierpnia 1578 roku i dotyczy skargi Ignata Fiedorowicza zło
żonej na Jacka Alisiejewicza mieszczanina mohyłewskiego, który przyjął na 
nocleg przybysza i dopuścił się na nim kradzieży212. Druga mówi o odbyciu 
się jarmarku św. Jerzego w dniu poświęcenia cerkwi św. Mikołaja, 23 kwiet
nia 1580 roku213.

Można, zatem przyjąć, iż przynajmniej od 1580 roku w mieście od
bywały się trzy jarmarki rocznie: w kwietniu, lipcu i listopadzie. Musiały 
w znacznym stopniu wpływać na zwiększenie obrotów gospodarczych, co 
było związane nie tylko ze wzrostem sprzedaży różnych towarów, ale także 
dostarczeniem odpowiedniej liczby noclegów i wyżywienia. Potwierdza to 
m.in. zeznanie Ajzaka Jakubowicza, arendarza mohylewskich karczm, któ
ry skarży się na wielkie straty, jakie poniósł w wyniku niedopuszczenia jego 
szynkarzy do sprzedaży gorzałki na terenie całego miasta przez konkuren
cję mieszczańską i szlachecką214. Na podstawie fragmentarycznych danych 
dotyczących jarmarków w Mohylewie przypuszczać można, iż miały one

208 AZR, T. 3, nr 77, s. 206.
209 B. M. Me/ieuiKO, O mopioene, s. 54.
210 H. Łowmiański, Handel, s. 527.
211 Ł. Charewiczowa, Handel średniowiecznego Lwowa, Lwów 1925, s. 10.
212 AWAK, T. 39, nr 138, s. 49 i n.
213 AWAK, T. 39, nr 1001, s. 581.
214 AWAK, T. 39, nr 1001, s. 581.
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tylko lokalne znaczenie i służyły jedynie ożywieniu rynku wewnętrznego. 
Nie przyciągały też wielkiego kupiectwa, bowiem bliskość granicy z pań
stwem moskiewskim stwarzała możliwość udania się bezpośrednio z towa
rami, lub po towary choćby do Smoleńska z ominięciem kosztownego po
średnika.

Komory na rynku mohylewskim zaopatrzone były w towary, które 
znajdowały nabywców pośród mieszczan Mohylewa jak i przybywających 
z pobliskich siół i miasteczek. Niektóre komory i kramy wyspecjalizowane 
były w sprzedaży jednego typu towarów, chociaż było to zjawiskiem rzad
kim a większość kupców oferowała towary różnego asortymentu od suk
man, mydła po noże, płótno i podkowy215.

Kupcy, posiadając swoje własne kramy na rynku w Mohylewie, sprze
dawali niewielkie partie towaru pochodzącego nawet z odległych krańców 
Polski, Litwy czy terenów Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Potencjalny 
klient przychodząc do komory „targował” się, nie zawsze jednak negocja
cje kończyły się sukcesem, czasami odchodził on do komory innego kupca, 
gdzie mógł po korzystnej dla siebie cenie zakupić poszukiwany towar216. Za 
zakupione przedmioty płacono gotówką; czasami nabywano je na „borg”, 
czyli na kredyt, lub dokonywano wymiany towar za towar 217. W Księgach 
magistratu mohylewskiego napotkać można wiele informacji o towarach 
pochodzenia zagranicznego, suknach czeskich czy morawskich. Wiele też 
jest wzmianek o drogich sukniach i sukmanach uterfinowych, luńskich czy 
falendyszowych. Na potrzeby klienta sprowadzano tanie materiały pocho
dzenia moskiewskiego jak sukno białe moskiewskie torpickie218.

Rynek wewnętrzny w Mohylewie rozwijał się nie tylko w oparciu o po
tencjał samego miasta lecz rozszerzony był o pobliskie miasteczka i sioła. 
Mieszkańcy okolicznych miejscowości byli nabywcami towarów gotowych 
wytwarzanych przez rzemiosło mohylewskie oraz dostawcami niezbęd
nych miastu surowców i produktów rolnych219. Produkty pochodzenie spo
żywczego: mięso, sadło, ryby (z wyjątkiem, kiedy to mieszczanin mohy-

215 AWAK, T. 39, nr 459, s. 150 i n. (wyroby szewskie), nr 851, s. 276 i n.; nr 43, s. 305; 
nr 74, s. 313; nr 736, s. 500.

216 AWAK, T. 39, nr 43, s. 305 (Mieszczanin mohylewski Marko Jewliewicz skarżył się 
przed sądem na Liewka Bygolczynicza, iż zostawił on w jego komorze trzydzieści groszy, 
które ten, zdaniem poszkodowanego przywłaszczył.).

217 IJM, T. 30, nr 182, s. 161 i n.
218 AWAK, T. 39, nr 934, s. 562.
219 AWAK, T. 39, nr 193, s. 346 i n.; nr 522, s. 441; nr 537, s. 444; nr 926, s. 560; nr 948, 

s. 568.
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lewski chciał sprzedać ryby na jarmarku w Szkłowie warte 10,5 kopy220) nie 
były raczej towarem, który eksportowano. Oczywiście, pewne nadwyżki 
oleju czy słodu sprzedawano w Kopyliu i Dziśnie221. Jednak większość pro
duktów pochodzenia wiejskiego sprowadzano nawet z odległych miejsco
wości. Bydło, świnie, zboże kupowano w niewielkich ilościach od okolicz
nych włościan222 lub wybierano się po nie nawet do Mścisławia223. Pewne 
znaczenie dla obrotu wewnętrznego miał handel miodem i woskiem, który 
nabywano na wsi gdzie też kupowano skóry i siano224. Ważnym produktem 
dla handlu i uzupełnieniem codziennej diety były ryby, które pozyskiwano 
głównie z terenów „niżowych”, nawet z Czerkas, dokąd mohylewscy rybacy 
udawali się na połowy225. Pewne ilości ryb kupowano też w Rzeczycy226.

Rynek wewnętrzny w Mohylewie oparty był przede wszystkim na wy
mianie gospodarczej z wsią i pobliskimi miasteczkami. Pozwalał mieszcza
nom na zdobywanie produktów, których w dostatecznej ilości nie mogli 
wytworzyć i zbywaniu przedmiotów wytwórczości rzemieślniczej oraz to
warów pochodzenia zagranicznego sprowadzanych przez kupców. Przy
czyniało się to w regionie objętym wpływami ekonomicznymi miasta, 
w szczególności na wsi do rozwoju stosunków towarowo-pieniężnych. Han
del wiejski kwitł już w Mohylewie w pierwszej połowie XVI wieku227.

Początek zajęciu kupckiemu dali handlujący solą solennicy228, których 
obecność odnotować można w Księgach magistratu mohylewskiego229. Ich 
znaczenie dla gospodarki miasta jest już jednak niewielkie, gdyż zdążyła 
rozwinąć się elita kupiecka obejmująca swym działaniem tereny położone 
bezpośrednio nie tylko w okolicach Mohylewa czyjego włości, lecz sięgają
ca wpływami daleko poza granice kraju.

220 AWAK, T. 39, nr 812, s. 264 i n.
221 AWAK, T. 39, nr 656, s. 213 i n. (olej); nr 751, s. 240, i n. (słód); nr 559, s. 349 i n.

(Dzisna-słód); nr 804, s. 521 (Dzisna-słód).
222 AWAK, T. 39, nr 926, s. 560 (2 jałówki); nr 73, s. 313 (5 krakowek żyta); nr 421, 

s. 411 (Świnia i 4 miary gryczki).
223 AWAK, T. 39, nr 45, s. 305 i n.
224 AWAK, T. 39, nr 193, s. 346 i n. (Kupno 7 pudów m iodu w  Zdorbowicach); nr 522, 

s. 441 (Kupno 15 skór owczych w  siole wilczyckim); nr 537, s. 444 (Kupno siana w W ilczy
cach).

225 AWAK, T. 39, nr 538, s. 181.
226 AWAK, T. 39, nr 602, s. 461 (Ryby za dwie kopy gr. Lit.).
227 M. B. floBHap-3ano/ibCKMM, OnepKU no opeaHU3aąuu 3anaduo-pyccKoio Kpec- 

m b m c m e a  e XVI e., KneB 1905, npiMoaceHMe 11, s. 26.
228 S. Alexsandrowicz, M iasta , s. 120.
229 AWAK, T. 39, nr 818, s. 267; nr 998, s. 580.
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Handel zewnętrzny

Handel zewnętrzny opierał się głównie na aktywności kupców mohylew- 
skich oraz dotyczył rozległych regionów Polski, Litwy, Ukrainy i Państwa 
Moskiewskiego. Jego rozwój możliwy był nie tylko ze względu na sprzyja
jące okoliczności gospodarcze, lecz też dzięki walorom osobistym miesz
czan mohylewskich, którzy w świetle Ksiąg magistratu mohylewskiego ja
wią się jako niezmordowani podróżnicy spędzający poza domem po kilka 
miesięcy jeżdżąc od jednego jarmarku do drugiego230. Część z nich opusz
czała swoje domy na kilka lat osiedlając się w Kijowie, Smoleńsku, Miń
sku czy Moskwie, tam zarabiali na życie i wysyłali pieniądze przez znajo
mych kupców dla rodzin w Mohylewie231. Okresowe osadnictwo kupców 
litewskich nie uszło uwadze dumy bojarskiej, która w 1583 roku zanotowa
ła, że „ludzie targowi” żyją w Moskwie nawet więcej niż jeden rok232. Alina 
Wawrzyńczyk zwróciła uwagę na fakt, iż czasowe osadnictwo w Państwie 
Moskiewskim związane było ze specyfiką rynku wewnętrznego, który ce
chowała niestabilność cen. Na rynku moskiewskim ceny w ciągu miesią
ca zmieniały się nawet o 100%. Występowanie tego zjawiska mogło nara
zić na straty, jednocześnie dawało szansę osiągnięcia wysokich 100-140% 
zysków233.

Ogromne odległości, jakie przemierzali po Kijów, Moskwę, Lublin, 
Gniezno, Rygę wymagały znacznych nakładów finansowych. Głównymi 
miejscami zbytu oraz zakupu towarów posiadanych przez kupców mohy
lewskich były znane i popularne jarmarki. One też i targi były celem każ
dej wyprawy i dlatego, gdy dokonano aresztu towaru lub osadzono kupca 
w więzieniu, skarżył się on przede wszystkim na dotkliwe straty, jakie poniósł 
w wyniku nieobecności w miejscach docelowych wyprawy kupieckiej234.

Wśród kupców mohylewskich popularność jarmarków odbywających 
się w innych miastach i miasteczkach była związana z tym, iż na nich moż
na było handlować ze wszystkimi i każdym towarem bez obawy o ograni
czenia natury formalnej i fiskalnej235.

230 AWAK, T. 39, nr 828, s. 270.
231 IJM, T. 32 (2), nr 503 (853), s. 224 i n.; AWAK, T. 39, nr 405, s. 407; nr 821, s. 526.
232 71. C. A6eqeflapcKMM, T opzoeue cafuu Eenopyccuu c PyccKUM eocydapcmeoM  

(II nonoeuna X V I-nepean  nonoeuna X V II  e j ,  „YneHMe 3anncKii Ee/iorocyHMBepcMTera m m . 

B. VI. JleHMHa”, Bonpocbi MCTopuM BCCP, Bbin. 36, M hhck 1957, c. 11.
233 A. Wawrzyńczyk, Studia, s. 115.
234 AWAK, T. 39, nr 105, s. 39 i n.; nr 148, s. 52; nr 222, s. 75 i n.
235 S. Lewicki, Prawo składu w Polsce, Lwów 1910, s.'42 i n.
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Największe jarmarki, na które uczęszczali kupcy mohylewscy odby
wały się w Lublinie: jak jarmark gromniczny rozpoczynający się 2 lutego, 
jarmark w Zielone Świątki i jarmark jesienny Szymona Judy (28 paździer
nik)236. Jarmarki: gromniczny i na Zielone Świątki, rozwinęły się już w XV 
wieku. Czas ich trwania wynosił 16 dni. Jednak o ich atrakcyjności w Lub
linie decydowało przede wszystkim korzystne położenie geograficzne na 
pograniczu trzech stref gospodarczych: polskiej, litewskiej i ruskiej237. Naj
większe znaczenie dla handlu ze Wschodem, zdaniem Aliny Wawrzyńczyk, 
miały jarmarki zimowy i wiosenny, a jarmark jesienny na św. Szymona Judę 
„jakkolwiek również uczęszczany, cieszył się jednak mniejszą frekwencją 
kupców wschodnich”238. Lublin był z pewnością areną kontaktów z polski
mi kupcami, którym sprzedawano białkę, koźliny, opończe i skóry kun239. 
Zbywano na jarmarkach lubelskich głównie towary będące surowcami wy
magającymi przetworzenia przez rzemiosło, natomiast nabywano tam wy
roby gotowe i luksusowe jak igły, noże, sukno morawskie, sukno ljunskie, 
szołkę i jedwab240.

Innym ważnym miejscem targowym było Kostantinowo leżące nad 
rzeką Słuczą241, gdzie kupcy mohylewscy jeździli na dwa jarmarki: Eliasza 
i Ostofieja; zbywali towary hurtowo i detalicznie, wyroby gotowe i surow
ce242. Sprzedawano na jarmarkach kostantinowskich pieśce moskiewskie 
(lisy polarne) osiągając po talarze za sztukę, czy wyprawione owczyny (skó
ry owcze) lub gotowe wyroby kuśnierskie243.

Ważnym dla kupców mohylewskich były też jarmarki w Łucku, na któ
re wożono partie towaru warte nawet 52 kopy, przy czym Łuck był miej

236 IJM, T. 30, nr 74, s. 65 i n. (jarmark Szymona Judy); IJM, T. 32 (2), 57 (416), s. 26, 
nr 201 (560), s. 97 (gromniczny); AWAK, T. 39, nr 506, s. 169; nr 519, s. 175 i n.; nr 200, 
s. 348; nr 749, s. 505; nr 917, s. 557 (jarmark gromniczny); nr 1043, s. 591 i n. (jarmark w io
senny); nr 120, s. 325 (jarmark Szymona Judy).

237 L. Koczy, H andel Poznania  do  po ło w y  wieku XVI, Poznań 1930, s. 234, 236.
238 A. Wawrzyńczyk, Studia, s.'99.
239 AWAK, T. 39, nr 416, s. 138 (białka); nr 450, s. 420 (koźliny); nr 909, s. 554 i n.

(opończe); nr 928, s. 560 i n. (skóry kun).
240 IJM, T. 32 (2), nr 467 (827), s. 209 (sukno luńskie); IJM, T. 32 (2), nr 478 (828), 

s. 209 i n. (kupiec przywiózł fasę noży ugorskich -  800 sztuk); nr 469 (829), s. 210 (80 posta
wów sukna); AWAK, T. 39, nr 624, s. 203 (igły); nr 94, s. 318 (sukno morawskie).

241 H. Łowmiański, Handel, s. 335.
242 AWAK, T. 39, nr 432, s. 415 (jarmark Św. Ilju); nr 180, s. 343 (Jarmark Św. Osto

fieja).
243 AWAK, T. 39, nr 180, s. 343 (pieski moskiewskie); nr 432, s. 415 (owczyny); nr 727, 

s. 234 (Kupiec mohylewski sprzedał dwóm mieszczanom mohylewskim szybkę białą za 3 
kopy).
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scem docelowym wypraw kupieckich jak i pośrednim: skąd udawano się do 
Kijowa244, gdzie dokonywano zakupu towarów, które znajdowały nabyw
ców zarówno w Wielkim Księstwie Moskiewskim jak i na Litwie. Zaopa
trywano się tam nie tylko w brusy soli czy sól tołpiastą, ale również tkaniny 
luńskie, białkę moskiewską, skóry dzikich kozłów, orzechy włoskie i baweł
nę245. Jeżdżono też na jarmarki do Gniezna, do Orszy246, do Kopyla (gdzie 
sprzedawano słód i olej)247 oraz do Szkłowa248.

Prócz jarmarków na Litwie, w Polsce i na Ukrainie, pewne znaczenie 
dla rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej miały targi, które odbywały 
się w licznych miasteczkach. Jednym z najczęściej odwiedzanych przez kup
ców mohylewskich miejsc handlowych było z pewnością stołeczne miasto 
Wilno, gdzie wożono wosk, płótno, skóry łosie (łosiny) i kożuchy, a naby
wano sól w beczkach, sukno muszyńskie, chmiel, wyroby żelazne, opończe, 
noże wileńskie249. W Bychowie kupowano skóry gronostajów i łosi. Sprze
dawano natomiast na tamtejszym targu wykonywane na zamówienie ko
żuchy250. Pewne znaczenie dla mohylewskiego kupiectwa miałay Rzeczyca, 
gdzie kupowano ryby; Radoml, jako miejsce zakupu masła; Witebsk, gdzie 
sprzedawano nasiona cebuli; targi w Smolianach, gdzie kupowano sól, oraz 
targi w Słucku jako rynek zbytu gotowych towarów kuśnierskich251. O kon
taktach gospodarczych można mówić w odniesieniu do Turowa, Czerkas, 
Łukomla, Mścisławia i Białej Cerkwi252.

244 AWAK, T. 39, nr 228, s. 77 i n.; nr 877, s. 285; nr 82, s. 315; nr 86, s. 316 (jarmark), 
nr 100, s. 319; nr 101, s. 319 i n. (jarmark).

245 AWAK, T. 39, nr 241, s. 82 i n.; nr 86, s. 316 (bawełna).
246 AWAK, T. 39, nr 415, s. 137 i n. (jarmark w Gnieźnie); nr 853, s. 277 (jarmark 

w Orszy).
247 IJM, T. 32 (2), nr 41 (407), s. 16 i n.; AWAK, T. 39, nr 665, s. 213 i n.; nr 751, s. 120 

i n.; nr 916, s. 556 i n.,
248 AWAK, T. 39, nr 812, s. 264 i n. (Kupiec mohylewski chciał sprzedać w  Szkłowie 

ryby kroszone za 10,5 kopy gr. litewskich.).
249 AWAK, T. 39, nr 484, s. 164 (wosk, płótno); nr 72, s. 312 i n. (skóry łosie, sukno 

muszyńskie); nr 996, s. 580 (kożuchy); nr 686, s. 221; nr 845, s. 533 (sól); nr 319, s. 465 i n. 
(chmiel); nr 909, s. 554 i n. (opończe).

250 AWAK, T. 39, nr 479, s. 162 i n. (gronostaje i łosie skóry); nr 697, s. 489 (kożuchy 
zamówione przez żołnierzy u kupca mohylewskiego).

251 AWAK, T. 39, nr 655, s. 213 (Reczyca); nr 268, s. 368 (Radoml); nr 65, s. 311 (W i
tebsk); nr 7, s. 56; nr 948, nr 568, (Smoliany); nr 916, s. 556 i n. (sprzedaż w Słucku szubki 
białej za 4 kopy groszy).

252 IJM, T. 32 (2), nr 309, s. 259 i n. (Łukoml); AWAK, T. 39, nr 180, s. 343; nr 481, 
s. 428 (Turów); nr 312, s. 104 i n.; nr 540, s. 181 (Czerkasy); nr 386, s. 401 (Łukoml); nr 45, 
s. 305 i n. (Mścisław); nr 648, s. 211 i n.; nr 822, s. 268 (ityga); nr 793, s. 518.
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Mohylewianie aktywnie uczestniczą też w handlu dźwińskim. O roz
miarach jego świadczy chociażby przykład dwóch kupców, którzy z Rygi 
spławili towary oszacowane na sumę 1000 kop groszy litewskich253.

Księgi magistratu mohylewskiego zwierają znaczne ilości informacji
0 handlu z Moskwą i Smoleńskiem, które były najważniejszymi partnera
mi handlowymi Mohylewa. Smoleńsk, leżąc na trasie z Mohylewa do Mos
kwy, był ważnym miejscem pośrednictwa handlowego oraz miejscem zbytu
1 rezerwuarem produktów moskiewskich. Smoleńsk, który swoje znaczenie 
zbudował na pośrednictwie handlowym, było miejscem spotkań kupców 
polskiego, litewskiego i ruskiego pochodzenia. Stamtąd sprowadzano skó
ry: jucht moskiewski miękki, białkę szewnię, skóry owcze, sobole, kupowa
no tkaniny, sukno sermiężne oraz sprowadzano opończe moskiewskie i rę
kawice254. Sprzedawano natomiast w Smoleńsku bawełnę, safian, rodzynki, 
szkło, jedwab i niewielkie ilości mocnych trunków255. Niektóre towary po
chodzenia moskiewskiego do Mohylewa przywozili kupcy smoleńscy, któ
rzy zwozili je w ogromnych ilościach. I tak, kupiec smoleński Andriej Dy- 
mitrowicz Turów zdeponował u Iwana Bieleją mieszczanina mohylewskiego 
24 tyś. szewni256. W Smoleńsku kwitł handel hurtowy ale i detaliczny; dowo
dzi tego skarga jaką złożył Ignat Ławrowicz na kupca mohylewskiego Alie- 
kseja Griszkowicza, który otrzymał na sprzedanie od niego 908 skór zaję
czych, za które miał otrzymać 88 groszy litewskich257. Największe transakcje 
obejmowały partie towaru wartego nawet 200 kop258. Jeżdżono też dalej do 
Moskwy, gdzie sprzedawano sukno faljundyszowe, sól w brusach i sól toł- 
piastą259. Kupowano przede wszystkim białkę moskiewską, białkę szewnię, 
wyprawione skóry owcze, opończe moskiewskie i skóry soboli260.

253 IJM, T. 32 (2), nr 226 (585), s. 108 i n.
254 AWAK, T. 39, nr 554, s. 185 (jucht moskiewski miękki), nr 640, s. 208 i n. (szewnia), 

nr 15, s. 295 i n. (sukno sermiażne), nr 670, s. 480 i n. (opończe, rękawice, jucht).
255 IJM, T. 30, nr 154, s. 131 i n. (jedwab); IJM, T. 30, nr 211, s. 187 i n. (szkło); IJM, 

T. 32 (1), nr 211, s. 187 i n., (bawełna, safian i rodzynki); IJM, T. 32 (2), nr 149, (510) s. 65 
i n. (bawełna, safian i rodzynki); IJM, T. 32 (1), nr 250, s. 219 (jedwab); AWAK, T. 39, nr 
510, s. 170; nr 837, s. 272 i n. (bawełna, safian i rodzynki); nr 15, s. 295 i n. (jedwab); nr 351, 
s. 392 (gorzałka).

256 AWAK, T. 39, nr 640, s. 208 i n.
257 AWAK, T. 39, nr 929, s. 561 (trzy miechy bawełny za 175 kop gr. lit., safian za 27 

kop. gr. lit., rodzynki za 4 kopy gr. lit.).
2SS AWAK, T. 39, nr 510, s. 570 (trzy miechy bawełny za 175 kop gr. lit., safian za 27 

kop. gr. lit., rodzynki za 4 kopy gr. lit.).
259 AWAK, T. 39, nr 241, s. 82.
260 AWAK, T. 39, nr 570, s. 189 i n. (białka moskiewska, białka szewni, owczyny); 

nr 670, s. 480 i n. (opończe); nr 772, s. 511 i n. (sobole).
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Kupcy mohylewscy Seliwon Markowicz i Iwko Suchocz, podjęli też 
udaną próbę wywiezienia z Moskwy Niemca -  mieszczanina ryskiego, za 
co obiecał on im dać 5,5 rubla. Grupa, która wówczas wracała z Moskwy 
a która przebywała w Smoleńsku, liczyła 30 osób. Było to dość niebezpiecz
ne zadanie, ponieważ w wypadku wyjścia inicjatywy na jaw groziło śmiał
kom i wszystkim z nimi przebywającym mieszczanom mohylewskim po
ciągnięcie do odpowiedzialności karnej przez władze Smoleńska261.

Szlaki komunikacyjne 
i transport

Kupcy mohylewscy udając się na wielotygodniowe wyprawy korzystali 
z dróg wodnych oraz dróg lądowych. Położenie Mohylewa nad Dnieprem 
pozwalało na spławianie towarów do Smoleńska i Kijowa, skąd Desną pły
nięto do Brańska i lądem z Brańska do Moskwy262. Z Kijowa do Moskwy 
przemieszczano się Dnieprem przez Mohylew do Smoleńska, ze Smoleńska 
lądem do Moskwy263. Do transportu towarów używano m.in. łodzi nazy
wanych „komiagami” (kamięgi), które według Romana Rybarskiego posia
dały 37,4 tony ładowność. Rozmiary tego typu łodzi oraz konstrukcja nie 
były przystosowane do transportu w górę rzek, dlatego po spławieniu naj
częściej je rozbierano264. Podobny problem występował w spławie dźwiń- 
skim. Do Rygi z Dzisny płynięto, jak pisze Otto Hedemann, siedem dni, 
natomiast powrót do Rygi zajmował trzy -  cztery miesiące. Dlatego też 
w Rydze najczęściej je porzucano265. W świetle Ksiąg magistratu mohylew- 
skiego, kupcy mohylewscy raczej nie korzystają z tego typu rozwiązań. Bez 
problemu poruszają się „wodą” z Kijowa do Mohylewa, z Kijowa do Brań
ska i z Rygi do Witebska266. Korzystano przy transporcie w górę rzeki z po
mocy „mołojców”. Dowodzi tego skarga złożona przez „mołojca” Kornieja 
Iwanowicza, który skarży się na swego chlebodawcę kupca Mojseja Pigo-

261 AWAK, T. 39, nr 668, s. 216 (Informacja o próbie wywiezienia Ryżanina pojawia 
się w „Księgach magistratu mohylewskiego” 1 kwietnia 1579 roku, nie odpowiada jednak na 
pytanie, kiedy dokonano tego śmiałego czynu).

262 AWAK, T. 39, nr 828, s. 270.
263 AWAK, T. 39, nr 241, s. 82 i n.; nr 86, s. 316.
264 R. Rybarski, Handel ¡polityka handlowa Polski wXVIstuleciu, T. 1, Warszawa 1958,

s. 12.
265 O. Hedemann, Dzisna i Druja magdeburskie miasta, W ilno 1934, s. 80 i n.
266 IJM, T. 32 (2), nr 226 (585), s. 108 i n.; AWAK, T.'39, nr 241, s. 82 i n.; nr 828, s. 270.
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rewicza, „iż jeszcze w roku siemdiesiat osmom on sam, jeduczi z Mogile- 
wa do Kiewaw kupietwo, naniał mienie był u słyżbu i ottuł tam jeduczi do 
Moskwy, znowu zmówił zo mnoju i mieł mi dat na tydien po diewieti gri- 
szi, jakoż mi nie dopłatił za szestnadcat niediel, czto ja jego towar wodo- 
ju tiegnuł (podkreślenie -  K.P.) do Brańska”267. Widocznie bardziej opła
cało się wykorzystanie czasochłonnego transportu rzecznego od szybszego 
transportu lądowego.

Jednak w handlu z Polską kupcy mohylewscy wykorzystywali prze
de wszystkim transport lądowy268. Lądowe drogi komunikacyjne podzie
lić można na magistrale ogólnokrajowe lub międzynarodowe oraz drogi 
lokalne269. Przez Wielkie Księstwo Litewskie przechodziło szereg ważnych 
arterii komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym. Z Moskwy przez 
Smoleńsk, Orszę, Borysów, Łohojsk, Mołodeczno i Krewo szła trasa do 
Wilna. Ze Smoleńska Dnieprem przez Mohylew, Łojew, Kijów na Krym
i do Turcji. Ważnym szlakiem komunikacyjnym była też droga z Moskwy 
przez Smoleńsk, Witebsk, Połock stąd Dźwiną do Rygi270. Poza tym; z Mos
kwy jeżdżono do Brańska, skąd Desną i Dnieprem do Kijowa. Ważną dro
gą był też szlak łączący Moskwę przez Smoleńsk, Orszę, Borysów, Mińsk, 
Słonim, Brześć do Polski271.

Kupiectwo mohylewskie w swoich wyprawach handlowych wyko
rzystywało istniejące stare i znane szlaki komunikacyjne wodne i lądowe, 
a także umiejętnie je łączyło. Do Kijowa z Mohylewa jeżdżono suchym trak
tem, który szedł wzdłuż lewego brzegu rzeki Dniepr272. Natomiast wraca
jąc z Moskwy, jechano konno do Smoleńska a ze Smoleńska do Mohylewa 
spławiano towary Dnieprem273. Jeżdżąc do Rygi spławiano towary Dźwiną 
z Witebska, powracano też tą samą drogą274. Natomiast do Lublina podró

267 AWAK, T. 39, nr 828, s. 270.
268 H. Łowmiański, Struktura, s. 82.
269 S. Wysłouch, Dawne drogi Polesia, Ze studiów nad historią gospodarczą Polesia 

w XVI-XVIII w., (odbitka z:) „Ateneum Wileńskie” 1937, R. 12, s. 3.
270 71. C. AöeqeflapcKHM, Eejiopyccwfl m Pocchh, OnepKu pyccKo-6enopyccKux cem eü  

em opoü  nonoeuhbi X V I-X V IIs., Mmhck 1978, s. 18
271 A. W awrzyńczyk, Studia z  dziejów handlu Polski z  Wielkim Księstwem Litewskim 

i Rosją w XVI wieku, W arszawa 1956, s. 27 i n.; 71. C. AöeqeflapcKHü, Topzoeue ceH3u Ee- 
nopyccuu c PyccKUM eocydapcmeoM (II nonoeuna XVI-nepean nonoeuna XVII e.), „YneHMe 
3anncKM Ee/iorocyHMBepcMTeTa mm. B. M. TIeHMHa”, Bonpocbi McropMM BCCP, Bbin. 36, 
M mhck 1957, s. 18.

272 AWAK, T. 39, nr 241, s. 82 i n.; S. Wysłouch, Dawne drogi, s. 155.
273 AWAK, T. 39, nr 668, s. 213.
274 IJM, T. 32 (1), nr 326, s. 270; IJM, T. 32 (2), nr 226 (585), s. 108 i n.; AWAK, T. 39, 

nr 822, s. 268.
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żowano przez Berezynę, Ihumen, Mińsk i Brześć275, którędy wożono towa
ry ze Smoleńska i Moskwy276. Trasa Mohylew, Berezyna, Ihumen, Mińsk, 
chociaż mniej znana i zaliczana do dróg lokalnych, była chętnie uczęszcza
na przez kupców mohylewskich.

Kupcy, podejmując wyprawy handlowe i jeżdżąc z jarmarku na jar
mark, starali się dotrzeć do jak największej liczby miejscowości, które miały 
znaczenie targowe. W tym celu wykorzystywali większość dostępnych im 
dróg komunikacyjnych. Korzystali najczęściej z własnych środków trans
portu lub wynajmowali furmanów, którzy pełnili rolę przedsiębiorców 
przewozowych. Furmani byli liczną grupą zawodową w Mohylewie, która 
mogła powstać i rozwinąć się dzięki rozwojowi handlu. Warunki pracy fur
mana zależały od środków, które posiadał oraz umowy zawartej z kontra
hentem, z którym furman podejmował współpracę. Najczęściej podróżo
wano w dużych grupach liczących nawet kilkadziesiąt osób277. Łączenie się 
w karawany było konieczne ze względu na większe bezpieczeństwo. Kup
cy, którzy musieli zostać w miejscu targowym by dopilnować spraw zwią
zanych z „własnymi potrzebami”, wysyłali wcześniej furmanów z towarem, 
za który zobowiązani byli płacić podatki, a w przypadku uiszczenia myta 
przez furmana od towaru nienależącego do kupieca, ten zobowiązany był 
zwrócić furmanowi opłatę278. Furmani, którzy wynajmowani byli do trans
portu, zobowiązywali się do przywiezienia towaru do miejsca przeznacze
nia wyznaczonego przez kupca. Działo się tak, gdy partia towaru była zbyt 
mała i kupcowi nie opłacało się jechać po niego osobiście279.

W świetle Ksiąg magistratu mohylewskiego zajęcie furmańskie wyda
je się zyskowne. Oprócz ustalonej wcześniej kwoty za usługę, furmani na 
czas podróży żyli na koszt kupca, który ich zatrudniał280. Chociaż bywało 
też tak, że furman na czas wynajmu utrzymywał środki transportu i własną 
osobę, ale i wynajmującego go kupca. Jednak ten zawsze był zobowiązany 
do zwrócenia kosztów podróży281. W drodze, która trwać mogła nieraz kil
ka tygodni a nawet miesięcy, kupieckie karawany zatrzymywały się często

275 AWAK, T. 39, nr 408, s. 408; nr 928, s. 560 i n.
276 IJM, T. 32 (2), nr 126 (485), s. 52; nr 63 (422), s. 27 i n.; AWAK, T. 39, nr 519, s. 175 

i n.; nr 909, s. 554 i n.
277 AWAK, T. 39, nr 668, s. 216 (W  lutym 1579 roku w Smoleńsku przebywały jedno

razowo ponad 30 kupców mohylewskich.).
278 AWAK, T. 39, nr 997, s. 580.
279 AWAK, T. 39, nr 686, s. 221 (Kupno w  Wilnie, za pośrednictwem furmanów, ośmiu  

beczek soli).
280 AWAK, T. 39, nr 392, s. 132.
281 AWAK, T. 39, nr 822, s. 268.
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na popas koni, które nabierały sił do dalszego marszu282. Opłatę za trans
port liczono od wykonania zadania lub od przejechanych mil. I tak, miesz
czanin mohylewski Jacko Prockowicz skarżył się przed urzędem na Sawę 
Jakowlewicza mieszczanina mohylewskiego i starostę kołacznickiego, któ
ry wynajął go do Wilna, a nie wywiązał się z umowy tłumacząc: jakoż za 
furu miel mi płatit tak, jako i inszyje mieszczanie drugim furmanom mieli 
płatit2Si. W innym przypadku mieszczanin słucki, przez sądem wójtowskim 
zobowiązany został do zapłacenia furmanowi, mieszczaninowi mohylew- 
skiemu, za usługę furmańską po 1 groszu od przejechanej mili284.

Usługi furmańskie należały do bardzo uciążliwych i kosztownych. Cza
sami przewyższały cenę towaru, który miał być transportowany. Mieszcza
nin wileński Liewon Zachariewicz, który wynajął dwóch mieszczan mohy- 
lewskich: Charłana Garasimowicz i Owtuszka Awsjukowicz na skupowanie 
zboża do Połocka i Dzisny, żalił się na nich, że nie wywiązali się z umowy
i nie dostarczyli towaru, który mieli zakupić. W odpowiedzi oskarżeni ze
znali, iż za „krakowkę” (miara pojemności beczka „krakowska”) mąki m u
sieliby zapłacić po 30 groszy, więc się nie opłacało skupować tego towaru, 
ponieważ zabrakłoby im funduszy na transport. Przy okazji pozwani po
wiedzieli, że płacąc po 13 groszy za „krakowkę” owsa, płacili od czterech 
„krakowek” po 70 groszy za usługi furmańskie. Czyli usługi transportowe 
w przypadku towaru, który był tani i zajmował dużo miejsca pochłaniały 
134% ceny towaru285.

Przed wykonaniem usługi furmani dostawali zadatek, który był gwa
rancją dotrzymania umowy. W wypadku jej zerwania czy niedotrzymania 
umowy przez chcącego skorzystać z usług furmana kupca, tracił on wpła
cone wcześniej pieniądze. Natomiast furman, który nie wykonał usługi, był 
zobowiązany do zwrotu zaliczki286. Furmani wynajmowani do przewoże
nia towarów nie zawsze korzystali z własnych środków transportu, czasa
mi kupiec dostarczał własnych koni i korzystał tylko z pomocy osoby prze
woźnika287.

282 AWAK, T. 39, nr 94, s. 318.
283 AWAK, T. 39, nr 133, s. 329 i n.
284 IJM, T. 32 (2), nr 210 (569), s. 102.
285 AWAK, T. 39, nr 750, s. 505 i n.
286 AWAK, T. 39, nr 854, s. 537 (Furman Martin Sidorowicz, który miał jechać do W il

na otrzymał 20 gr. lit. zadatku od Semena Chominicza Siencziło).
287 IJM, T. 30, nr 117, s. 102 i n.
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Organizacja handlu

Większość kupców prowadziła działalność handlową w oparciu o własne 
środki jeżdżąc w „kupiectwo” samodzielnie. Prowadzona przez kupców 
mohylewskich działalność miała przede wszystkim charakter przedsię
biorstw jednoosobowych, czyli udział w zyskach miała jedna osoba. Cza
sami tworzono spółki z członkami własnej rodziny, np. ojciec handlował 
z synem lub brat z bratem288.

Według Zinowija Juljewicza Kopysskiego powstawanie ich było świa
dectwem braku kapitałów potrzebnych do prowadzenia działalności han
dlowej289. Natomiast zdaniem Henryka Łowmiańskiego tworzenie się wie
loosobowych spółek miało na celu przede wszystkim zwiększenie kapitału 
handlowego, a tym samym zwiększenie obrotów handlowych i zysku290. Two
rzono więc dwu lub trzyosobowe spółki291, których udziałowcy handlowali 
na „jeden grosz”, to znaczy każdy ze wspólników inwestował w przedsięwzię
cie taki sam kapitał292, by po rozwiązaniu przedsiębiorstwa po równo po
dzielić się zyskiem i towarami, które nie zostały sprzedane293. Czasami jed
nak dochodziło do konfliktów o podział pozostałego po rozwiązaniu spółki, 
towaru, w szczególności jeśli rozliczenie dotyczyło „towaru wspólnego nie
dzielnego”, czyli takiego, którego nie można było sprawiedliwie na równo po
dzielić. Wówczas, jeśli dochodziło do skargi jednej ze stron, sąd wójtowski 
nakazywał dokonania ponownego rozliczenia i podziału przedmiotów han
dlu. Tak było w przypadku spółki dwóch mieszczan mohylewskich, Pantaleja 
Maksimowicza i Daniła Kupinicza. Jeden z kupców Pantalej Maksimowicz, 
miał pretensje do swojego byłego wspólnika, że ten pozostały po rozliczeniu 
towar sprzedał Semenowi Szałuczku i nie oddał należnej mu części. Sąd wój
towski nakazał dokonania ponownego rozliczenia się wspólników294.

Powstawały też spółki liczące czterech, sześciu, lub dziewięciu udzia
łowców, ale były to raczej przypadki odosobnione295. Kupcy tworzyli przed

288 AWAK, T. 39, nr 44, s. 18 i n.; nr 587, s. 456.
289 3. 10. KonwccKMii, SKonoMunecKoe p a ie u m e  zopoóoe Eenopyccuu e X V I-nepeou  

tionoeune X V II e. M hhck 1966, s. 159.
290 H. Łowmiański, Handel, s. 531.
291 AWAK.T. 39, nr 753, s. 241.
292 IJM, T. 32 (2), nr 310 (670), s. 151; nr 486 (545), s. 218 i n.; nr 487 (847), s. 219 i n.; 

AWAK, T. 39, nr 643 s. 472.
293 JM, T. 32 (2), nr 382 (742), s. 175-179; AWAK, T. 39, nr 198, s. 67; nr 979, s. 576.
294 AWAK, T. 39, nr 213, s. 71 i n.
295 AWAK, T. 39, nr 727, s. 234 (Sześcioosobowa spółka.); nr 808, s. 263 i n. (Cztero

osobowa spółka.); nr 251, s. 363 i n. (Spółka liczyła dzieWięciu wspólników).
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siębiorstwa z kapitałem nierównym, gdy jedna osoba posiadała większy 
udział w przedsięwzięciu296. W czasie trwania tej wspólnoty handlowej po
noszono razem wszystkie wydatki związane z prowadzeniem działalno
ści, zakup towarów oraz koszty utrzymania w drodze na targi i jarmarki297. 
Kupcy wspólnie wynajmowali pomieszczenia (określane w Lublinie „piw
nicami”, w Smoleńsku „imbarami”), w których na czas pobytu w danym 
mieście, gdzie dokonywano wymiany handlowej, przechowywali swój to
war i razem płacili za ichużytkowanie298.

Spółki trwały najczęściej krótki czas, by po sprzedaniu wspólnego to
waru czy powrotu z jednej wyprawy ulec rozwiązaniu299. Czasami zawie
rano umowę na prowadzenie działalności handlowej na jeden rok np. od 
Wielkanocy do Wielkanocy300. Niekiedy spółki utrzymywały się przez kilka 
lat trwając „czas niemały” lub gdy choroba lub śmierć jednego ze wspólni
ków przerywała działalność handlową301. Tak np. Gapon Mojsiejewicz ku
piec mohylewski prowadził działalność handlową z Iwanem Sopronowi- 
czem przez cztery lata handlując miodem i „drobnym towarem”302. Inna 
spółka zawarta pomiędzy dwoma mieszczanami mohylewskimi Łarkiem 
Mickowiczem i Awierkiom Muraszczinem handlowała ubraniami, rybami, 
mydłem i płótnem303.

Dochodziło niekiedy pomiędzy wspólnikami do licznych konfliktów 
związanych z określeniem czasu trwania spółki czy prawidłowym rozlicze
niem304. Czasami też sługa wynajęty do pomocy zgłaszał swoje pretensje do 
zysków z przedsięwzięcia305.

Kupcy korzystając często z pomocników zwanych „sługami”, zobowią
zani byli do wypłacania im ustalonego wcześniej wynagrodzenia306. O ja
kiejkolwiek specjalizacji handlowej spółek kupieckich, Księgi magistra
tu mohylewskiego nie wspominają. Obracano kapitałem wynoszącym od

296 AWAK, T. 39, nr 434, s. 142 i n.
2,7 AWAK, T. 39, nr 828, s. 270'; nr 753, s. 241 (wspólnik płaci za napój); nr 749, s. 239 

i n. (kupno na spółką konia).
298 IJM, t. 32 (2), nr 89 (448), s. 37 i n.
299 AWAK, T. 39, nr 523, s. 177.
300 AWAK, T. 39, nr 434, s. 142 i n.
301 IJM, T. 30, nr 103, s. 92; AWAK, T. 39, nr 721, s. 496 i n.; nr 643, s. 472.
302 AWAK, T. 39, nr 748, s. 504.
303 AWAK, T. 39, nr 851, s. 276 i n.
304 AWAK, T. 39, nr 45, s. 305.
305 AWAK, T. 39, nr 750, s. 505 i n.
306 AWAK, T. 39, nr 828, s. 270 (Sługa otrzymywał od kupca wynagrodzenie w  wyso

kości 9 groszy lit. tygodniowo).
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kilku do kilkaset kop groszy litewskich307. Kupcy posiadali znaczne rezer
wy finansowe. Świadczy o tym pożyczka, jakiej udzielił kupiec mohylew- 
ski Marcin Wasylewicz Żydowi poznańskiemu Lazarowi Smyrłowiczowi 
w styczniu 1580 roku, na sumę 950 złotych polskich308.

Rozpowszechniona była też sprzedaż komisowa polegająca na tym, iż 
właściciel towaru przekazywał go innemu kupcowi, który jeździł z nim na 
targi i szukał na niego nabywców. Po sprzedaży towaru komisant zwracał 
właścicielowi ustaloną wcześniej należność. Przekazywanie towaru w komis 
w Księgach magistratu mohylewskiego określane jest jako danie na „wierną 
rękę”, „słowo kupieckie” lub „borg”309. Sprzedaż komisowa posiadała wiele 
wariantów, dotyczyła małych partii towaru do kilku kop jak i tych, których 
wartość sięgała kilkuset kop groszy litewskich310. Przed oddaniem towaru 
w komis strony podpisywały umowę, w której określano jej szczegółowe 
warunki. Tak np. Daniło Kupinicz zeznał, że wziął z rąk Ignata Michajło- 
wicza 235 kop groszy litewskich w w towariech raźnych, tych, kotoryje czie- 
riez niewo na jarmark tepierieszny blisko priszły Ljubelski na Kgromnicy ku 
spienieżeniu posyłajet, koporyje towary spradawszi, tut opiat zwernuwszice, 
budgriszmi abo towary, kotory tamże na tom jarmarku towar skupit3n. Inny 
mieszczanin mohylewski Konrad Giszkowicz dał w komis Semenowi Stefa
nowiczowi dwa postawy sukna. Komisant jeden postaw miał sprzedać za 3 
kop 50 groszy a drugi po cenie, jaką otrzyma312.

Zawierano przeważnie umowy krótkoterminowe, przekazywano małą 
partię towaru i domagano się zapłaty po tygodniu od jego wzięcia w ko
mis313. Oddawano też towar na „wierną rękę” ustalając konkretny termin 
zwrócenia pieniędzy np. na dzień św. Dymitra, a w wypadku nie wywią
zania się z umowy obarczano ją dodatkowymi warunkami, choćby możli

307 IJM, T. 32 (2), nr 226 (585), s. 108 i n. (spółka przewoziła towar o wartości 1000 
kop groszy litewskich); IJM, T. 32 (2), nr 382 (740), s. 175-179 (na wspólnika przypadało 
po 429 kop gr.); AWAK, T. 39, nr 15, s. 295 i n. (100 kop); nr 510, s. 170 (200 kop); nr 851, 
s. 276, nr 748, s. 504.

308 AWAK, T. 39, nr 749, s. 505.
309 IJM, T. 30, nr 170, s. 147 i n.; IJM, T. 32 (2), nr 296 (656), s. 145 (wierna ręka);

AWAK, T. 39, nr 140, s. 50 (borg); nr 686, s. 221 (słowo kupieckie); nr 830, s. 270 i n.; nr 837, 
s. 272 i n.; nr 872, s. 283; nr 27, s. 298 i n.; nr 102, s. 320 (wierna ręka).

3,0 AWAK, T. 39, nr 140, s. 50 (50 gr. lit.); nr 506, s. 109 (235 kop gr. lit.); nr 686, s. 221
i n. (200 kop gr. lit.).

311 AWAK, T. 39, nr 506, s. 169.
312 AWAK, T. 39, nr 832, s. 271.
313 AWAK, T. 39, nr 449, s. 420 (Matwiej Ozarowicz dał Miszku Waskowiczowi ryby na 

sprzedaż, które komisant miał zbyć w  ciągu tygodnia.).
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wością przejęcia za połowę ceny towaru, który posiada dłużnik314. Niekiedy 
dochodziło do nieporozumień stron o sprzedaż komisową, gdy kupcy han
dlując ze sobą stale czy okazjonalnie połączeni byli szeregiem zależności 
ekonomicznych. Protas Denisowicz kupiec mohyłewski skarżył się przed 
uradem na swojego wspólnika Iwaszko Zubca, któremu dał w Wilnie 49 
opończ „na wierną rękę” na sprzedaż w Lublinie, iż on nie chce oddać mu 
pieniędzy za towar. Pozwany natomiast odparł, że te opończe wziął w zasta
wie w zamian za towar o wartości 36 kop315.

W większości jednak przypadków w komis oddawano towar po zawar
ciu jedynie umowy ustnej licząc na dobre intencje komisanta316. Czasami 
też istniała możliwość spłacenia towaru na raty317.

Dużym obciążeniem dla rozwoju handlu były liczne opłaty i podat
ki, które kupcy musieli uiszczać jeżdżąc na targi i jarmarki. Importując 
towar z Moskwy czy Lublina i przywożąc go do Mohylewa oprócz opłat, 
które ciążyły na nim w czasie przejazdu, kupiec zobowiązany był do pła
cenia „poboru” na miejscu318. Uiszczano też podatek podużczynu (paduż- 
ne), które płacono od wozu za wjazd na targ do miasta oraz tzw. „ważcze” 
w wysokości 1 grosza od sprzedanego kamienia wosku319. Do tej grupy 
opłat zaliczyć należy pomierne liczone od miary sprzedawanego w beczce 
zboża lub soli i mięsne, targowe płacone od żywego lub ubitego bydła, które 
stanowiło przedmiot wymiany handlowej320. Rozwinięty system obciążeń 
podatkowych budził opór prowadzących działalność handlową. Kupcom, 
którzy nie zapłacili myta, zabierano towar lub np. konia, aż do dokona
nia stosownych opłat321. Natomiast w sytuacji zajścia podejrzenia o prze
myt przeszukiwano wozy, a gdy udowodniono próbę nielegalnego wywozu 
towaru, karano wysokimi grzywnami322. Dużym obciążeniem był dla kup
ców obowiązek czasowego składowania posiadanego towaru w miastach,

314 AWAK, T. 39, nr 102, s. 320.
315 AWAK, T. 39, nr 909, s. 554 i n.; nr 917, s. 557; nr 918, s. 557; nr 949, s. 568.
316 AWAK, T. 39, nr 27, s. 298 i n.; nr 84, s. 316 i n.; nr 918, s. 557; nr 830, s. 270 i n.
317 AWAK, T. 39, nr 321, s. 107 i n. (dwie raty).
318 IJM, T. 32 (2), nr 20 (379), s. 10; AWAK, T. 39, nr 310, s. 104; nr 53, s. 307; nr 86, 

s. 316.
319 IJM, T. 32 (2), nr 70 (429), s. 30 (ważcze); AWAK, T. 39, nr 251, s. 363 i n. (paduż- 

ne -  w Łukomlu).
320 S. Alexandrowicz, M iasta , s. 79 i n.
321 AWAK, T. 39, nr 251, s. 363 i n.; nr 382, s. 129.
322 AWAK, T. 39, nr 793, s. 518 (Mohyłewski kupiec w Białej Cerkwi próbował prze

mycić 6 „kunie”. W  wyniku dokładnej rewizji udaremniono nielegalny wywóz towaru. 
W  wyniku zajścia kupiec, który chciał zapłacić cła utracił 1.5 kopy gr. lit.).



56 Krzysztof Pęcherzewski

przez które przejeżdżali, czyli prawo składu. W Poznaniu kupiec po trzech 
dniach od przyjazdu do miasta i po opłaceniu cła, mógł wyruszyć w dalszą 
drogę. W Lublinie prawo składu obowiązywało przez osiem dni. We Lwo
wie natomiast czternaście323. Jednym ze sposobów unikania prawa składu 
było dołączanie do orszaków poselstw oraz przejeżdżanie przez miejscowo
ści składowe w czasie jarmarków324. Praktyka dołączania do orszaków po
selstw stosowana była przez mohylewskich kupców. W marcu 1570 r. przy
łączyli się oni do jednej z takich grup zmierzającej do Moskwy. Cały orszak 
kupiecki liczył wówczas 643 osoby. Pośród tej grupy odnaleźć można kup
ców z Mińska, Orszy, Witebska325.

Koszty związane z prowadzeniem działalności kupieckiej wzrastały 
w miarę powiększania się odległości do miejsc będących źródłem oraz miej
scem zbytu towarów. Opłaty, jakie uiszczali prowadzący działalność handlo
wą jadąc z towarem ze Smoleńska do Lublina, pochłaniały 25% wartości to
waru326. Dlatego handel zagraniczny wymagał dużych zasobów finansowych. 
Jedynym rozwiązaniem było zwiększenie obrotów handlowych poprzez ku
powanie i zbywanie większych ilości towaru. Ważną cechą handlu daleko
siężnego był jego dwukierunkowy charakter. Dlatego nie podlega wątpliwo
ści przewaga jakościowa handlu dalekosiężnego nad detalicznym handlem 
zamiejscowym tzw. handlem prasolskim, obejmującym swoim zasięgiem te
reny do kilkudziesięciu kilometrów od Mohylewa327. Kupcy prasolscy zajmo
wali się sprzedażą „towaru kramnego”, który oferowali mieszkańcom miast, 
miasteczek oraz wsi a skupowali towary pochodzenia wiejskiego. Okolice 
szczególnie atrakcyjne dla prasołów posiadały najczęściej specjalne składy 
nazywane puniami, w których gromadzono zakupione towary328.

Spośród mieszkańców Mohylewa, którzy zajmowali się handlem, praso- 
łowie stanowili większość kupiectwa. Musieli stanowić pewne zagrożenie dla 
elity handlowej, skoro w 1636 r. bractwo kupieckie zabroniło im sprzedawać 
swoje towary przyjeżdżającym kupcom. W 1636 r. weszli prasołowie w skład 
bractwa kupieckiego, by w drugiej połowie XVII w. stworzyć własną organi
zację zwaną „bractwem prasolskim”329. Wasilij Iwanowicz Mieleszko podaje, 
iż prasołowie zasięgiem swojego działania obejmowali tereny do 10 mil wokół

323 S. Lewicki, Prawo składu w Polsce, Lwów 1910, s. 33.
324 Ibidem, s. 85 i n.
325 71. C., A6ene;(apcKMM, Eenopyccn, s. 12..
326 H. Łowmiański, Handel, s. 528.
327 IJM, T. 10, nr 36, s. 338-340.
328 S. Alexandrowicz, Miasta, s. 106; B. M. Me/ieniKO, Mozunee, s. 95.
329 B. 14. Me/ieuiKO, O mopioene, s. 53.
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miasta330. Obszar handlu prasolskiego został ustalony jednak dopiero przywi
lejem Jana Kazimierza331 z 9 maja 1663 roku. Zwalnia on prasołów z płace
nia myta w promieniu 24 mil od Mohylewa. Zostało w nim wymienione kil
ka miejscowości m.in.: Hołowczyna, Bychów, Smolniany, Borysów, Łukomla, 
Tołoczyn i Szkłów, w których mieli prasołowie prawo wolnego handlu332.

Prowadzenie działalności kupieckiej obciążone było wieloma trudnoś
ciami związanymi ze zgromadzeniem odpowiedniej ilości kapitału, zaku
pem towaru i znalezieniem na niego nabywcy, bowiem posiadanie towaru 
nie zawsze wiązało się z szybką szansą jego sprzedaży333.

Kredyt i jego funkcje

Dla rozwoju miasta i panujących w nim stosunków ekonomicznych ogrom
ne znaczenie miał dostęp do pieniądza.

Szeroki zasięg działalności kupieckiej mohylewian wybiegający dale
ko poza granice Wielkiego Księstwa Litewskiego; kontakty gospodarcze 
z licznymi miastami Państwa Moskiewskiego, Polski i Ukrainy wymusiły 
poniekąd na kupcach mohylewskich kontakt z obcą walutą oraz znajomość 
jej wartości.

W Państwie Moskiewskim obowiązującą monetą był rubel, który od
powiadał osiemdziesięciu groszom litewskim, chociaż jeden z artykułów 
określa wartość rubla na sto groszy a mianowicie Andrej Mickowicz, sie- 
ła Kniażycskogo, żałował na Semena Unuka, mieszczanina i solienika Mo- 
gilewskogo, o tom, iż u niewo wzjał soli boczu u rubli griszej, s kotorych wy- 
płatiłgrszi semdesat peti, a jeszcze nie dopłotił grszi dwadcati pieti, kotorych 
oddati ne chocziet}M. W innym przypadku dwóch mieszczan mohylewskich 
Kuzma Tiszkowicz i Ganon Jackowicz po dokonaniu transakcji handlowej, 
spiera się o wartość waluty (talarów), w których dokonano wymiany, gdyż 
kupujący przeliczył jednego talara po 22 grosze, natomiast sprzedający oce
nił go na 24 grosze. Spór zostaje rozwiązany dzięki decyzji „uradu”, który 
określa wartość jednego talara na 24 grosze, czyli jedna kopa groszy litew

330 Ibidem, s. 53; idem, Mozunee, s. 91.
331 H. Łowmiański, Handel, s. 533.
332 IJM, T. 10, nr 36, s. 338-340.
333 IJM, T. 30, nr 133, s. 106, nr 170, s. 147 i n.; IJM, T. 32 (1), nr 210, s. 187 i n.; IJM,

T. 32 (2), nr 149 (510), s. 65 i n.; AWAK, T. 39, nr 510, s. 170; nr 837, s. 272 i n.
334 AWAK, T. 39, nr 588, s. 194; nr 15, s. 295 i n.; nr 83, s. 315.
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skich odpowiadała 2,5 talarom335. Identyczną wartość jak talar posiadał zło
ty polski336. Na jednego grosza litewskiego składało się dziesięć pienaziej 
(pieniędzy) a sześćdziesiąt groszy tworzyło jedną kopę337.

Podejmowanie przez mieszczan licznych przedsięwzięć gospodarczych 
wymagało posiadania odpowiedniej ilości gotówki, którą pozyskiwano na 
wiele sposobów. Najprostszym rozwiązaniem było zaciągnięcie kredytu. 
Był on jedyną z najskuteczniejszych form zdobycia potrzebnych pieniędzy 
do prowadzenia działalności handlowej, na zakup towarów lub na opłace
nie ceł i podatków. Kredyt był siłą napędową gospodarki miasta. O jego po
wszechności świadczy choćby liczba skarg, składanych przez wierzycieli na 
dłużników. Zaciągano pożyczki nie tylko na prowadzenie działalności go
spodarczej, lecz również na pokrywanie bieżących potrzeb.

Najbogatsi mieszczanie posiadając spore środki na prowadzenie dzia
łalności kupieckiej nierzadko zwiększali własny potencjał ekonomiczny 
po przez zaciągnięcie kredytu. Znaczną rolę jako bankierzy odegrała też 
szlachta i duchowieństwo. Ziemianin Jan Solecki udzielił kredytu miesz
czanom w wysokości 223 kop groszy litewskich na osiem listów dłużnych 
a diakon monastyru św. Spasa Ostap Mamonowicz, dał zapisać w księgach 
magistratu dziesięć listów dłużnych na ponad 50 kop338.

Wszyscy kredytodawcy starali się uchronić przed nieuczciwymi po
życzkobiorcami stosując wiele zabezpieczeń. Jednym z nich było spisa
nie umowy „na list” lub „na cyrograf”, w której określano warunki spła
ty zadłużenia. Dodatkowo wpisywano treść umowy do ksiąg miejskich339. 
Sporządzona na piśmie umowa dłużna „cyrograf” wymagała szczególnej 
ochrony, bowiem gdy wierzyciel legitymował się nim jako dokumentem 
potwierdzającym udzielenie kredytu a był on zniszczony, dłużnik mógł nie 
uznać jego ważności340.

Umowy krótkoterminowe zawierane były stosunkowo często. W nich 
pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty długu w przeciągu kilkunastu dni 
lub tygodni. W 1569 roku 6 lutego mieszczanin mohylewski Okuła Pigar 
pożyczył mieszczanom, Tiszkowi Semenowiczowi Łoczkuw i Dimitrowi Ja

335 AWAK, T. 39, nr 164, s. 56 i n.
336 AWAK, T. 39, nr 72, s. 312 i n.; nr 726, s. 498; nr 737, s. 500; nr 792, s. 517 i n.
337 AWAK, T. 39, nr 674, s. 217 i n.; nr 696, s. 224.
338 IJM, T. 32 (2), nr 166 (525), s. 75-77; AWAK, T. 39, nr 178, s. 60-62.
339 IJM, T. 30, nr 39, s. 35-37, nr 82, s. 72 i n„ nr 112, s. 97-99, nr 164, s. 140-142; IJM, 

T. 32 (1), nr 279, s. 241 i n.; IJM, T. 32 (2), nr 166 (525), s. 75-77, nr 201 (560), s. 97; AWAK, 
T. 39, nr 12, s. 7 i n.; nr 71, s. 29 i n.; nr 216, s. 72 i n.; nr 229, s. 78 i n.; nr 239, s. 89 i n.; 
nr 336, s. 113; nr 362, s. 121 i n.; nr 595, s. 458 i n.; nr 645, s. 473.

340 IJM, T. 30, nr 112, s. 97-99.
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kimowiczowi Suklimenku, 50 kop groszy litewskich do Wielkanocy 1569341. 
Inny mieszczanin, Mikołaj Oleksejewicz, zeznał 27 września 1578 roku: iż 
ku pilnoj a wielikoj potriebie swoje wzjal pozycził od Konona Semenowicza 
13,5 kopy groszy litewskich, które zobowiązał się oddać na zapusty Filipo- 
we, przypadające 13 listopada w 1578 roku342. Jeszcze inny mieszczanin, 
Iwaszko Aleksejewicz, drugiego listopada 1578 roku pożyczył od Charka 
Maksimowicza 1,5 kopy groszy litewskich, które miał oddać na Wielkanoc 
1579 roku343.

Do ciekawszych umów dłużnych, należy umowa zawarta 6 kwiet
nia 1578 roku pomiędzy żydem mohylewskim Lewiejem Szabułowiczem
i ławnikiem Bogdanem Borowikowiczem, według której dłużnik pożyczył 
50 kop zobowiązując się oddać pieniądze na zapusty Filipowe 1578 roku. 
W przypadku nie oddania należności w terminie miał zapłacić wójtowi
i pożyczkodawcy po 25 grzywien. Wierzyciel dodatkowo zastrzegł sobie 
prawo przejęcia towaru pożyczkobiorcy za połowę wartości344. Czasami 
dłużnik zobowiązywał się do spłacenia długu po przyjeździe z innego mia
sta z wyprawy kupieckiej, na potrzeby której zaciągał pożyczkę345. W wielu 
przypadkach wierzyciel rozkładał dług na raty. Były one ustalane bez zna
czenia czy był to kredyt krótko, czy długo terminowy346. Dla wysondowania 
intencji dłużnika, wierzyciel domagał się spłaty części długu w ciągu kilku
nastu dni od udzielenia pożyczki. W przeciwnym razie, gdy nie wywiązy
wano się z umowy, raty zostawały unieważniane a dłużnik musiał od razu 
oddać całą kwotę347. Po spłaceniu długu wierzyciel na prośbę pożyczkobior
cy oddawał list dłużny. Niedopełnienie tego groziło, w przypadku nieuczci
wości wierzyciela, dwukrotnym spłacaniem należności348. Pożyczkobiorca, 
który gotowy był do zwrócenia pożyczki, gdy pożyczkodawca nie zgłosił
się osobiście i nie wyznaczył osoby upoważnionej do odbioru długu, do
konywał najczęściej stosownego wpisu do akt miejskich, chroniąc się przed 
oskarżeniem o nie zwrócenie długu w wyznaczonym terminie349.

Wierzyciele, którzy pochodzili z innych miejscowości, napotykali cza
sami na problemy związane z odnalezieniem dłużnika. Tak było, gdy po

341 AWAK, T. 39, nr 151, s. 53 i n.
342 AWAK, T. 39, nr 240, s. 82.
343 AWAK, T. 39, nr 304, s. 102.
344 AWAK, T. 39, nr 336, s. 113 i n.
345 AWAK, T. 39, nr 859, s. 279; nr 869, s. 279 i n.; nr 10, s. 294; nr 120, s. 325.
346 AWAK, T. 39, nr 360, s. 120 i n.; nr 674, s. 217 i n.; nr 807, s. 262.
347 AWAK, T. 39, nr 24, s. 297 i n.; nr 60, s. 308.
348 IJM, T. 30, nr 159, s. 137; AWAK, T. 39, nr 12, s. 7 i n.
349 AWAK, T. 39, nr 722, s. 233.
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życzkodawca niedbale sporządzał list dłużny. Mieszczanin wileński, Wasyl 
Iwanowicz, stawił się przed urzędem i skarżył na Stefana Cwilia mieszcza
nina mohylewskiego, że ten „na list” wziąwszy 53 kopy bez 4 groszy nie od
dał pieniędzy w terminie i nie wie, gdzie dłużnik się podziewa. Wysłany 
z urzędu sługa miejski, czyniąc w poszukiwaniach „pilne starania”, nie zna
lazł jednak kredytobiorcy350. Inny wierzyciel, ziemianin powiatu orszań- 
skiego Jan Toszłyk w imieniu teściowej, której mąż odpisał w testamencie 
dług, pozwał mieszczanina mohylewskiego Filipa o 5 kop długu. Usłyszał 
w odpowiedzi od pozwanego, iż w tom testamentie nie mienuet, czyj by był 
syn tot Filip, kgdyż u Mogiliewie siła Filipow351.

W przypadku, gdy wierzyciel pożyczał na „słowoprzyrzeczenie obycza
jem kupieckim” i nie sporządzono umowy na piśmie a dłużnik nie chciał 
się przyznać do wierzytelności, jedyną szansą odzyskania pieniędzy było 
przedstawienie świadków, którzy byli przy udzielaniu pożyczki lub słyszeli 
jak dłużnik przyznawał się do długu352.

Pożyczkodawca, oprócz spisania listu dłużnego, lub zapisania go „dla 
lepszej pewności do uradu wójtowskiego”353, domagał się od dłużnika, w ra
zie nieoddania pieniędzy w terminie, zaakceptowania licznych zabezpie
czeń. Wprowadzano klauzulę zobowiązującą pożyczkobiorcę do pokrywania 
wszystkich strat i nakładów, jakie ponosił pożyczkodawca, zapłacenia kary 
wójtowi i uradowi w wypadku niespodziewanej śmierci dłużnika przejęcie 
zobowiązań dłużnych przez rodzinę lub poręczycieli; zabezpieczenia mająt
kowego w postaci nieruchomości czy możliwość przejęcia towaru dłużnika.

Pokrywanie strat i nakładów związane było z uregulowaniem przez 
dłużnika wszelkich kosztów związanych z prawnymi zabiegami dotyczący
mi odzyskania wierzytelności354.

Zawarcie klauzuli o zapłaceniu grzywny wójtowi sprawiało, że przed
stawiciele władz zainteresowani byli ukaraniem dłużnika oraz odzyska
niem przez wierzyciela długu. Nadawało to niejako większej powagi praw
nej i było znacznym obciążeniem dla kredytobiorcy355.

W sytuacji śmierci dłużnika dług przechodził na rodzinę356. Wówczas

350 AWAK, T. 39, nr 844, s. 274 i n.
351 AWAK, T. 39, nr 874, s. 284.
352 AWAK, T. 39, nr 234, s. 80.
353 AWAK, T. 39, nr 239, s. 81 i n.
354 AWAK, T. 39, nr 240, s. 82; nr 595, s. 458 i n.
355 AWAK, T. 39, nr 239, s. 81 i n.; nr 240, s. 82; nr 411, s. 136 i n.; nr 622, s. 202 i n.; 

nr 628, s. 204; nr 814, s. 265; nr 826, s. 209.
356 AWAK, T. 39, nr 336, s. 113 i n. (Umowa dłużna pomiędzy Żydem mohylewskim  

Liewjejem Szabułowiczem a m ieszczaninem i ławnikiem Mohylewa Bogdanem Borejkiwi-
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wierzyciel domagał się spłaty od najbliższych krewnych: żony i dzieci, jeże
li były dorosłe, lub od tych, którzy odziedziczyli po zmarłym dłużniku ma
jątek. Nie zawsze odzyskanie długu było możliwe: w przypadku, gdy dłuż
nik nie pozostawiał po sobie majątku lub został on wcześniej przejęty przez 
innych wierzycieli. Wymownym przykładem tego był przypadek Fiedji 
mieszczanki mohylewskiej, która została pozwana przez Aleksieja Andra- 
sowicza o dług jej zmarłego męża w wysokości 11 kop. W odpowiedzi po
wodowi mieszczanka zeznała, że cały majątek męża przejęli inni wierzy
ciele: togoż czsu mnie prócz z  domu mużniewo inszy je dołżniki czjerez urjad 
wygnali357. W innym przypadku Oksina, mieszczanka mohylewska, wierzy
cielowi swojego zmarłego męża powiedziała, że mąż jej pojechał pod Po- 
łock, gdzie został zabity, a dom po nim jest w zastawie, tak, że teraz musi 
ona mieszkać u sąsiadów358.

Ciekawym rozwiązaniem, posiadającym charakter lichwiarski, było 
zawarcie w umowie klauzuli umożliwiającej przejęcie towaru dłużnika za 
połowę wartości359 lub bezpośrednio domagano się (w przypadku nie zwró
cenia w terminie kredytu) 100% odsetek360.

Procenty od pożyczek ustalane były bardzo rzadko i dotyczyły naj
częściej wierzytelności, która nie była spłacana. Pomimo ogólnej tendencji, 
unikania lichwy, w Księgach magistratu mohylewskiego odnaleźć można 
odosobnione przykłady pożyczania na procent. I tak, „szlachetny pan Piotr 
Paszkowski” udzielił Jurku Ofanasowiczowi mieszczaninowi mohylewskie- 
mu kredytu w wysokości 6 kop groszy litewskich, od której to sumy miał 
dostać po 6 groszy za tydzień361. Inny mieszczanin pożyczył od ziemiani
na 4 kopy, z czego miał zapłacić 70 groszy procentów (29%)362. Płacono też 
procenty liczone od upływających dni363.

Pobieranie procentu od kredytu w omawianym okresie było stosunko
wo rzadkie, natomiast nie spłacanie wierzytelności mogło przynieść przy
kre konsekwencje. Omielian Opanasowicz pożyczył z żoną od Fiedka Kli-

czem. Wierzyciel Liewiej pożyczył ławnikowi mohylewskiemu 50 kop gr. lit. W  umowie 
dłużnej zawarta była m.in. klauzula, która wypadku niespodziewanej śmierci dłużnika da
wała wierzycielowi m ożliwości dochodzenia praw do długu na rodzinie pożyczkobiorcy.).

357 AWAK, T. 39, nr 648, s. 211 i n.
358 AWAK, T. 39, nr 485, s. 430 i n.
359 AWAK, T. 39, nr 336, s. 117, nr 24, s. 297 i n.; nr 595, s. 458 i n.
360 AWAK, T. 39, nr 151, s. 53 i n.
361 AWAK, T. 39, nr 369, s. 124 i n.
362 IJM, T. 32 (1), nr 252, s. 220 i n.
363 IJM, T. 32 (2), nr 489, s. 220 (od 26 kop dłużnicy zobowiązali się płacić 5 pienię

dzy dziennie).
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nowicza 20,5 kopy, które miał oddać w czterech rocznych ratach, a gdyby 
na czas nie spłacał, miał rocznie płacić po 10 kop364. W grudniu 1579 roku 
żołnierz o nazwisku Kremtowławicki pożyczył od mieszczanina mohylew- 
skiego Iwana Mitkowicza 30 złotych polskich, 22 grosze i pięć pieniędzy 
w zastawie, które powinien wykupić po dwóch tygodniach. Jeśli jej nie wy
kupi, to miał płacić po pięć pieniędzy tygodniowo od każdej kopy365.

Zastawianie przedmiotów codziennego użytku, kosztowności, garde
roby, towarów kupieckich i nieruchomości było najpopularniejszą formą 
zabezpieczenia kredytu, stosowaną w stosunku do małych i dużych poży
czek. Niekiedy dłużnik oddawał w zastaw siebie lub któregoś z członków 
rodziny. I tak na urjade wojtowstwa Mogilewskogo, czynił żałobu szlachetny 
pan Adam Adamowicz, zemienin Knieżycki, na Owdotju Kononownu, sztoż 
dej ona, byduczi u żony moje u zastawę pospoł s mużom swoim Andreem 
Miszkowiczom u dwuch kopach grszi monety litewskoje, za kotoryje pene- 
zypodwiezalise listom swoim, że mieli oni mnie i żone moej służitigod tri366. 
W innym przypadku mieszczanka Tatiana Iwanowa z mężem zastawiła 
swoje dziecko367.

Mieszczanie mohylewscy jawią się jako bogaci kredytodawcy poży
czający znaczne sumy liczone w setkach kop368. W styczniu 1580 roku ku
piec Mohylewski Marcin Wasilewicz pod zastaw 19 tyś. białki popieliczej 
(skóry wiewiórcze) moskiewskiej pożyczył Żydowi poznańskiemu Ławro- 
wi Szmirłowiczowi 950 zł polskich369.

Zastaw była formą poręczenia zabezpieczającego kredyt. Dlatego też 
często wierzyciele domagali się od kredytobiorcy rękojmi innych osób, któ
re w przypadku niespłacenia kredytu pociągane były do oddania pożycz
ki370. W sytuacji, gdy zaciągano kredyt zbiorowy „jeden przy drugi będący
i wszyscy za jednego” za zwrócenie całej sumy odpowiedzialni byli wszy
scy kredytobiorcy, chociaż każdy z nich mógł indywidualnie spłacać przy
padającą na niego część długu, co było odnotowywane w formie notatki na 
liście dłużnym371. Natomiast, gdy jeden z dłużników zmarł wierzytelność 
przechodziła na wspólników372.

364 AWAK, T. 39, nr 807, s, 262 i n.
365 AWAK, T. 39, nr 675, s. 481 i n.
366 AWAK, T. 39, nr 34, s. 16.
367 AWAK, T. 39, nr 826, s. 527.
368 AWAK, T. 39, nr 695, s. 488 (200 kop); nr 970, s. 574 i n. (120 kop).
369 AWAK, T. 39, nr 749, s. 505.
370 AWAK, T. 39, nr 283, s. 96; nr 118, s. 324; nr 396, s. 133.
371 AWAK, T. 39, nr 229, s. 78 in
372 AWAK, T. 39, nr 441, s. 417.
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Gdy wierzyciel osobiście nie mógł dochodzić długu, miał prawo „dać 
moc”, zlecić odzyskanie długu któremuś z członków rodziny, zaufanej osobie, 
np. przyjacielowi, lub osobie zupełnie obcej373. Upoważniony do odzyska
nia wierzytelności miał prawo, gdy niespodziewane okoliczności uniemożli
wiały mu dochodzenie pieniędzy, do przekazania „mocy” komuś innemu374. 
Przekazanie prawa do odzyskania zaciągniętego kredytu od dłużnika wie
rzyciel dokonywał przed urzędem, gdzie umowa nabierała mocy prawnej, 
bowiem „moc wszelaka ma być uriadownie zlecona i ostatecznie dana”375.

Dłużnikom, którzy nie posiadali funduszy na zwrócenie wierzytelności 
sąd mógł przysądzić zarekwirowanie towaru376 lub przekazanie nierucho
mości dłużnika, do czasu spłacenia kredytu377. Niekiedy dłużnik nie mając 
pieniędzy na spłacenie kredytu, proponował wierzycielowi posiadany to
war378, który nie zawsze był przyjmowany379. W przypadku, gdy wierzyciel 
nie był zainteresowany przejęciem towaru dłużnika, urząd zlecał pożyczko
biorcy sprzedanie go w wyznaczonym terminie i zwrócenie pieniędzy.

Mieszczanie mohylewscy dają się poznać nie tylko jako bezwzględni 
egzekutorzy należnych im powinności. Nie obce jest im miłosierdzie, kiedy 
to wierzyciel darowuje znaczną część długu380.

Reperkusje wielkiej polityki

Działania zbrojne pod Połockiem były ważnym wydarzeniem w historii go
spodarczej Mohylewa. Przyczyniły się do rozwoju stosunków handlowych 
z tym miastem oraz sąsiednią Dzisną.

Dzisna, po zdobyciu Połocka 15 lutego 1563 r. przez Iwana IV Groź
nego381, stała się ważnym strategicznie i ekonomicznie miastem. Utrata Po
łocka przez króla polskiego Zygmunta Augusta przyspieszyła jej rozwój382.

373 AWAK, T. 39, nr 695, s. 488; nr 264, s. 367; nr 134, s. 48.
374 AWAK, T. 39, nr 493, s. 165 i n.
375 AWAK, T. 39, nr 596, s. 189; nr 684, s. 200; nr 884, s. 288.
376 AWAK, T. 39, nr 344, s. 115 i n.
377 AWAK, T. 39, nr 355, s. 119.
378 AWAK, T. 39, nr 124, s. 326.
379 AWAK, T. 39, nr 15, s. 8 i n.
380 IJM, T. 30, nr 13, s. 15 i n.
381 J. Natanson Leski, Dzieje granicy wschodniej Rzeczypospolitej, Lwów -  Warszawa 

1922, T. 1, s. 162.
382 I. Jaworski, Studia nad ustrojem miast na prawie niemieckim w Wielkim Księstwie 

Litewskim w Dobie Jagiellońskiej, „Rocznik Prawniczy Wileński” 1931, R. 5, s. 340.
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Najpierw wzniesiono tam zamek, następnie w 1569 r. nadano miastu pra
wo magdeburskie, a w latach 70-tych ustanowiono komorę celną. W latach 
1579-1581 Dzisna stała się bazą operacyjną dla wojsk Stefana Batorego. 
W mieście i jego okolicach stacjonowały 50-tysięczne wojska383. Stąd Batory 
w sierpniu 1579 r. wyruszył pod Połock. Marsz jego wojsk z Dzisny do Po
tocka trwał trzy dni, w tempie 20 kilometrów dziennie. Przyczyną wolnego 
przemarszu armii były padające ulewne deszcze, które rozmiękczyły trakt384. 
Niesprzyjająca pogoda dla przeprowadzenia oblężenia połockiej twierdzy 
niekorzystnie wpłynęła na morale żołnierzy. Doszły do tego problemy z za
opatrzeniem wojska w żywność i paszę oraz ich wysokie ceny385. Stefan Ba
tory, by rozwiązać problemy aprowizacyjne, ustanowił obowiązek podwód 
m.in. dla mieszczan mohylewskich, którzy zobowiązani zostali do dostarcza
nia Dziśnie żywności. Czynili to widocznie opornie skoro było to przedmio
tem skargi386. O wiele chętniej podejmowali wyprawy kupieckie wożąc towa
ry pochodzenia wiejskiego, jak nasienie cebuli, słód, zboże, owies i żyto387.

Księgi magistratu mohylewskiego wspominają pierwszy raz o Poło- 
cku pod datą 7 września 1579 roku. Informacja ta dotyczy zdobycia mia
sta przez króla polskiego388. Następnie pojawia się cały szereg wiadomości
o obecności mieszczan mohylewskich w okolicach tego miasta, gdzie ode
grali znaczną rolę w okresie oblężenia jako dostawcy żywności dla obozu
jącego wojska. Nie było to bezpieczne zajęcie, ale mohylewianie nie bali się 
podejmować ryzyka389. Pod Połock wożono też dla wojska uzbrojenie, pan
cerze i rękawice. Dostarczano również tam masło oraz kupowano słód390.

Pod Połock jeździli bogaci mieszczanie, podejmujący duże przedsię
wzięcia, jak iubodzy i awanturnicy. W sprawę angażowali się nie tylko mo- 
hylewscy kupcy, lecz także mieszczanie innych miast. I tak 23 stycznia 1580 
roku kupiec wileński Liewon Zachariewicz skarżył się na dwóch miesz
czan mohylewskich Owtuszka Awsjukowicza i Charłana Garasimowicza,

383 O. Hedemann, Dzisna i Druja magdeburskie miasta, W ilno 1934, s. 15-27; I. Jawor
ski, Studia, s. 337.

384 J. Besala, Stefan Batory, Warszawa 1992, s. 269-271.
385 Ibidem, s. 274.
386 AWAK, T. 39, nr 38, s. 302-304.
387 AWAK, T. 39, nr 204, s. 349 i n.; nr 559, s. 449 i n.; nr 694, s. 487 i n.; nr 804, 

s. 521.
388 AWAK, T. 39, nr 109, s. 351.
389 AWAK, T. 39, nr 845, s. 430 i n. (Szymko wniósł pozew do sądu magistrackiego na 

Oksinju wdowę po Ganonie Semenowiczu o dług w wysokości 2 kop gr. lit. Pozwana odpar
ła, iż po śmierci męża dłużnicy cały jej majątek tzn. dom, przejęli w zastawie.).

390 AWAK, T. 39, nr 611, s. 463.
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że wzięli oni od niego 80 kop na skupowanie owsa, żyta i mąki, które przy
wieźć mieli pod Połock i Dzisnę391.

Atmosfera wojenna i działania zbrojne prowadzone przeciwko Wiel
kiemu Księstwu Moskiewskiemu przez Stefana Batorego nie pozostawały 
bez echa na wymianę gospodarczą ze wschodnim sąsiadem, którego pod
dani niekiedy przyczyniali się do ruiny ekonomicznej kupców mohylew- 
skich392. W omawianym okresie zakazem królewskim objęty był wywóz to
warów żelaznych393.

Dogodne położenie geograficzne Mohylewa z dala od zgiełku wojen
nego; walory osobiste mieszczan mohylewskich, w szczególności kupców; 
rozwój stosunków handlowych z państwem moskiewskim, które było nie
wyczerpanym źródłem wielu produktów, głównie skór zwierząt i miejscem 
zbytu towarów gotowych, sprawiły, że Mohylew stał się największym po
średnikiem w handlu polsko-ruskim. Obecność mieszczan mohylewskich 
w różnych zakątkach Litwy, Polski, Ukrainy i Wielkiego Księstwa Moskiew
skiego bogato oddaje ocalały materiał źródłowy. Wzmożony ruch handlo
wy był też przyczyną szybkiego rozwoju rzemiosła, które pracując na zamó
wienie klienta przetwarzało część surowców sprowadzanych z Moskwy czy 
Smoleńska. Stąd też tak bogata reprezentacja w Mohylewie zawodów rze
mieślniczych związanych z obróbką i produkcją wyrobów skórzanych.

Handlowi i rzemiosłu towarzyszył szereg zajęć, które były niejako uzu
pełnieniem tych ostatnich. Dzięki nim znaczna część ludności mogła zna
leźć zatrudnienie zajmując się różnego rodzaju posługami. Doskonałe wa
runki ekonomiczne przyciągały wielu przybyszy, którzy pragnęli się osiedlić 
w mieście.

Będąca siłą napędową miasta bogata i wpływowa warstwa miejskie
go patrycjatu wykazywała się znajomością panujących stosunków handlo
wych, przez co z łatwością wykorzystywała każdą sposobność do wzbogace
nia. Niespotykana wręcz ruchliwość kupców mohylewskich i ich obrotność 
przełamywały wszelkie przeszkody, które stawały im na drodze.

Dostęp do kredytu i pieniądza pozwalał na organizowanie korzyst
nych, choć ryzykownych przedsięwzięć. Mieszczanie mohylewscy widocz
ni są nie tylko jako kredytobiorcy, lecz sami również udzielają ogromnych

391 AWAK, T. 39, nr 750, s. 505 i n.
392 IJM, T. 32 (2), nr 226 (585), s. 108 in
3,3 AWAK, T. 39, nr 653, s. 212 (Mohylewski furman Griszko M iszkowicz był przesłu

chiwany przez „urad” w  sprawie podejrzenia przemytu na terytorium państwa moskiew
skiego artykułów żelaznych. Furman, tłumacząc się z oskarżenia zeznał, iż wywiózł jedynie 
do Smoleńska dwie fasy kół.).
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pożyczek. Jest to jeszcze jeden dowód, iż posiadali znaczne zapasy gotów
ki. Dużą rolę w udostępnianiu kredytu odegrało też duchowieństwo i zie- 
miaństwo.

Na straży interesów miasta i mieszczan stały władze miejskie, wójt 
i magistrat, którzy dbali o prządek prawno-społeczny. Rola magistratu jest 
nieoceniona w rozstrzyganiu wszelkich sporów i zapewnieniu ładu, ko
niecznego dla harmonijnego rozwoju.

Uwagi końcowe

Celem artykułu było ukazanie początków dziejów Mohylewa tuż po nada
niu miastu prawa magdeburskiego, na podstawie trzech pierwszych i ocala
łych w całości ksiąg magistratu mohylewskiego z lat 1577-1580. Stwierdzić 
można, że miasto dość niespodziewanie wkroczyło na arenę historyczną, 
będąc w 1577 r. trzecim największym miastem Wielkiego Księstwa Litew
skiego. Mohylew liczył wówczas 1261 domów. Dobra koniunktura gospo
darcza tak bardzo widoczna w aktach magistrackich utrzymała się przy
najmniej do drugiej połowy XVII wieku, kiedy to miasto ustępuje pod 
względem zaludnienia jedynie stołecznemu Wilnu. Ten szybki wzrost go
spodarczy Mohylewa możliwy był dzięki splotowi wielu sprzyjających oko
liczności, regulacjom prawnym zaistniałym na kanwie prawa magdebur
skiego oraz dobrej koniunkturze gospodarczej.

Podstawę ekonomiczną gospodarki miasta stanowiło bogate kupie- 
ctwo, trudniące się dalekosiężnym handlem. To ono generowało najwięk
szy kapitał i zbywało dużą część produktów miejscowego rzemiosła. Duże 
znaczenie posiadała dobra organizacja handlu i dostęp do kredytu. Waż
nym czynnikiem gospodarczo-twórczym były wojny prowadzone przez 
Stefana Batorego, które wpłynęły na rozwój stosunków handlowych z Po- 
łockiem i sąsiednią Dzisną. Na rozwój ekonomiczny Mohylewa miała też 
wpływ jednorodna struktura społeczna, ponieważ większość mieszkańców 
miasta była pochodzenia ruskiego, mówiła po rusku i wyznawała prawo
sławie. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy naddnieprzańskiej osady nie 
ulegali polonizacji.


