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Вітань Манарзвіч 

ФАЛЬСІФІКАВАННЕ ДВАРАНСКІХ ДАКУМЕНТАУ 
У БЕЛАРУСКА-ЛІТОУСКІХ ГУБЕРНЯХ 
РАСІЙСКАЙ 1МПЕРЫ1 (30-70-я гг. XIX ст.) 

Рэакцыяй на палітьїку расійскага урада па «раз
боры» шляхты у губернях, далучаных пасля падзе-
лау Рэчы Паспалітай, стала масавае фальсіфіка-
ванне дакументау аб дваранскім паходжанні. Гэта 
з'ява на пэуным этапе набыла надзвычай шьірокія 
маштабы і давала магчымасць зацвердзіцца у два-
ранстве шляхце, якая па нейкіх прычынах страціла 
свае дакументы, альбо ix не мела. Не будзе памыл-
кай таксама адзначыць, што фальсіфікаванні ад-
крьівалі дарогу да прьівілеяванага саслоуя многім 
асобам, якія увогуле не мелі дачынення да шляхты. 

Фальсіфікаванні і усялякія злоужьіванні з два-
ранскімі спісамі і дакументамі фіксаваліся улада-
мі на далучаных пасля падзелау Рэчы Паспалітай 
тэрыторыях беларуска-літоускіх губерняу ужо 
з канца XVIII ст. Асабліва шьірокі размах падробка 
дакументау набыла з 1830-х гг., пасля выдання ука
за 19 кастрьічніка 1831 г. Ён пакідау шляхце двух-
гадовы тзрмін на прадастауленне доказау свайго 
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дваранскага паходжання. Той, хто не даказау свай
го высакароднага паходжання, павінен быу пе-
райсці у падаткаабкладаемыя катзгорьіі — плаціць 
падаткі і даваць рекрута. 

Шляхта неадкладна звярнулася да нелегаль
ных шляхоу доказу свайго паходжання. Варта ад
значыць, што сапраудньїмі дакументамі валодалі 
нямногія, а у большасці шляхта увогуле не магла 
надежным чынам даказаць свае дваранскае пахо-
джанне. Гэта, як правіла, была дробная чыншавая 
шляхта, якая вялікімі ваколіцамі пражывала у ра-
дзівілаускіх і іншьіх маёнтках магнатау ці заможных 
уладальнікау. Яна часта ніколі і не мела дакумен
ты, што надежным чынам пацвярджалі яе статус, 
альбо яны бьілі страчаны. Не многа было шансау 
на знаходжанне сапраудных дакументау і у архівах 
розных устаноу, у якіх захоуваліся актавыя кнігі. 

У справе доказу сваіх правоу дробнай шляхце 
актыуна пачалі дапамагаць, як правіла, за грошы 
такія ж самыя шляхцічьі — чьшоунікі устаноу, слу-
жачыя кансісторьій, якія мелі доступ да актавых 
і метрычных кніг. Але не абьіходзілася без пратэк-
цьіі уплывовых асоб. 

Дзякуючы успамінам Эдварда Вайніловіча за-
хаваліся звесткі, якія даюць уяуленне пра тое, чы-
ноунікі якога узроуню бьілі заангажаваны у крьімі-
нальны бізнес па нелегальнай набілітацьіі у Мінску 
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у 50-60-я гг. XIX ст.: «Дваранскія выбары адбы-
валіся у доме сакратара губернскага старшьші два-
ранства Гаусмана, які дзеля гэтага пабудавау прыго-
жую камяніцу у скверы, а сродкі для гэтага узяу ад 
дробнай шляхты, пераважна хадачковай, якую роз-
ныя царскія указы істотна зачаплялі і якую з-за ад-
сутнасці у яе дакументау для доказу дваранства за-
пісвалі у катэгорыю людзей ападаткаванага саслоуя, 
што пагражала ім рэкруцкай павіннасцю і іншьші ця-
жарамі. Таму кожны з ix збірау апошні гроні і ціснуу-
ся у канцылярыю камісіі, якая займалася справамі 
доказу дваранства (якая і вырашала справу — Э. В), 
а Гаусман заусёды умеу у архівах палазіць альбо пры-
пісаць да ужо зацверджаных у дваранстве радоу»1. 
Прьшіска да іншага роду была адным ca шляхоу не-
законнага замацавання у расійскім дваранстве. Дзеля 
гэтага фабрьїкаваліся метрычныя вьшісьі. 

Пра Гаусмана, згадваючы толькі першую літару 
яго прозвішча, пісау віленскі архіварьіус Р. Мяніц-
кі: «Ен з невядомым дагэтуль майстэрствам пад-
рабляу почырк і пячаткі, якіх меу у сябе мноства, 
а за добрыя грошы брауся за найбольш рызыкоу-
ныя падробкі і ніводзін, нават найбольш складаны 
подпіс, не бянтэжыу яго, не страшыу — у імгненне 
вока ён імітавау любы, нават той, што першы раз 

1 Woyniłlowicz Е. Wspomnienia z lat 1847-1928. Cz.l. Wilno, 1931. 
S. 52. 
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бачыу»2. Не абмінуу увагай Гаусмана i яшчэ адзін 
аутар успамінау з XIX ст. Адам Багдановіч, бацька 
якога служыу кухарам у мінскага дваранскага стар
шьші Лапы: «В 50-х годах губернский маршалак ... 
да секретарь дворянства Гаусман немало состря
пали дворянских документов, за хорошие деньги, 
мелкой шляхте, судя по самому красивому зданию 
в Минске — каменице Гаусмана»3. 

Масавы характар фальсіфікаванняу у 1830-
1860-я гг. шчыльным павуціннем аб'яднау шляхту 
1 мясцовае чьшоуніцтва. Прыклады можна пра-
доужыць : захаваліся і іншьія успаміньї сучаснікау 
пра масавы характар з'явы фальсіфікацьй даку
ментау і заангажаванасць у гэты працэс мясцовых 
чьшоунікау4. 

Трэба сказаць, аднак, што часам здараліся вы-
падкі, калі фальшьіукі усё ж вьіяуляліся. Такія 
вьгаадкі мелі месца, напрыклад, калі праводзілася 
зверка прадастауленых у Сенат доказау на дваран
ства з актамі Літоускай метрьїкі. 

У 1830-1840-я гг. вьірабляліся і звычайныя па
дробкі саміх пасведчанняу аб дваранстве. Такія 
дакументы часам маглі служыць для вызвалення 
з-пад рэкруцкай службы альбо для уладкавання 

2 Mienicki R. Archiwum Akt Dawnych w Wilnie w okresie od 1795 do 
1922 r. S. 40. 

3 Богданович А. Мои воспоминания / /Неман . 1994. № 5, С. 23. 
Ą Маркс М. Записки старика / / Віцебскі сшытак. 1996. № 2. С. 97. 
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на грамадзянскую службу. У дадзеным выпадку 
вельмі рызыкавау спажывец паслуг, паколькі ён 
не быу уключаны у дваранскія спісьі і пры самым 
мінімальньїм разбіральніцтве яго недваранскае па-
ходжанне легка выкрывалася. Таму, такія падробкі 
служьілі для уладкавання на службу звычайна у ін-
шай губерні, каб ускладніць магчымае разбіраль-
ніцтва. Цьівільньїя улады рэдка ix ініцьіявалі. Вай-
сковыя улады бьілі больш пільньїя і у сумнеуных 
выпадках часта ініцьіявалі разбіральніцтвьі, пра 
што сведчаць аднатыпныя архіуньїя дакументы5. 

Цэнтральньш улады безумоу на імкнуліся супраць-
дзейнічаць фальсіфікацьіям, паколькі яны пра-
вальвалі палітьїку па «разборы шляхты». Камісія, 
створаная для Віцебскай, Мінскай і Магілеускай 
губерняу, падцвердзіла наяунасць праблемы фаль-
сіфікацьй дакументау і паведамляла у Пецярбург 
міністру юстьщьіі І. Лабанаву-Растоускаму празау-
важаныя «беспарадкі» у метрычных кнігах — «...за
мечены в оных большие беспорядки, что в некото
рых книгах находятся листы вшитые и вклеенные, 
в строках подчистки, переправки, между строк при
писки и по сторонам листов записки метрические; 
почему комиссия полагает, что и после исполнения 

5 Нацыянальны гістарьічньї архіу у Гродне (далей — НГАБГ). 
Ф. 296. Воп. 10. Арк. 411; Нацыянальны гістарьічньї архіу Белару-
сі (далей - НГАБ). Ф. 295. Спр. 275; НГАБ. Ф. 295. Спр. 249. 
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возложенного на нее поручения могут происходить 
в означенных книгах подлоги...»6. 

Пасля абмеркавання праблемы міністрамі юс-
тьїцьіі і унутраных спрау, 14 лістапада 1834 г. за-
гадвалася Дваранскім дзпутацкім сходам і Героль-
дьіі «... дабы при производстве и рассмотрении 
дел о дворянстве они обращали тщательнейшее 
внимание на все документы...». Рьіма-каталіцкім 
і грзка-каталіцкім кансісторьіям і іншьім устано
вам, якія вьідавалі метрычныя пасведчанні, было 
загадана не проста ix выдаваць, але «при выдаче 
метрических выписей вникать в правильность за
писки метрики», і адзначаць у ix тое, што будзе зда-
вацца падазроным альбо фалыпывым у метрычных 
кнігах7. 

Указам ад 20 красавіка 1834 г., акрамя камісій 
па праверцы актавых кніг, бьілі утвораны таксама 
губернскія камісіі для правядзення рзвізіі дзейнас-
ці дваранскіх дзпутацкіх сходау у імперьй8. 
6 НГАБ. Ф. 319. Воп. 1. Спр. 202. Арк. 16. 
7 Там жа. Арк. 16-17. 
8 Полный свод законов Россиской империи (ПСЗ) II. Т. IX. Отд. 1. 

№ 7007. 20 апреля 1834 г. О производстве обревизования дейст
вий дворянских депутатских собраний. (Указ, акрамя стварэння 
камісій. больш дакладна рэгламентавау дзейнасць дваранскіх дз
путацкіх сходау па разглядзе вывадовых дьіврвнскіх спрау, да
кладна устанаулівау, якія дакументы павінньї прадастауляцца 
і каго маюць права запісваць у радаводныя кнігі дваранскія сходы 
без разгляду ix спрау у Герольдьіі.) 
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З 1830-х гг. улады вьірашьілі таксама узяцца за 
праверку актавых і метрычных кніг, паколькі ме-
навіта такія дакументы часта вьїкарьістоуваліся 
для фабрьїкацьіі дваранскіх вывадау. Эфект быу 
слабы. Для выпраулення недахопау і злоужыван-
няу працы першых губернскіх камісій, якія дзей-
нічалі з 1833 г., у 1842-1852 гг. за справу узялі-
ся ужо новыя. Як адзначалася у адносінах працы 
першых камісій, «урад цалкам не дасягнуу той 
мэты, якую ставіу перад камісіямі, бо бьілі вы
явлены беспарадкі і злоужьіванні, падобныя да 
папярздніх» 9. 

Дзейнасць камісій атрымала негатыуную ацэн-
ку сучаснікау і пазнейшых гісторьїкау з-за вялікай 
шкоды, нанесенай дакументам1 0. Эфект жа ix пра
цы быу нязначны 1 1. Акрамя пастаянных камісій 
арганізоуваліся і часовыя следчыя камісіі для пра-
веркі працы якога-небудзь архіва. 

У 1843 г., каб палегчыць працу Дэпартамента 
Герольдьй Сената, які быу перагружаны дакумен-
тамі шляхцічау, што прьісьілаліся на канчатковае 
зацвярджэнне, была утворана Віленская цэнтраль-
9 ПСЗ И. Т. XVII. Отд. 2. № 16163. 3 ноября 1842 г. О производстве 

новой поверки актовых книг в Западных губерниях. 
1 0 Sikorska-Kulesza J. Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi 

w XIX w. Warszawa, 1995. S. 76-77. 
1 1 Лялин В. А. Виленский центральный архив.... С. 29; Mienicki R-

Archiwum Akt Dawnych w Wilnie w okresie od 1795 do 1922 r. S. 40. 
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ная ревізійная камісія 1 2. Дзейнасць камісіі была па-
стаулена пад нагляд генерал-губернатара. 

Адным з найбольш распаусюджаных відау афі-
цыйных папер для доказу дваранства бьілі даку
менты, якія пацвярджалі валоданне нерухомай 
маёмасцю продкамі зацікауленай асобы. Фаль-
сіфікаванні тут узнікалі часта — фабрьїкаваліся 
паперы нават на валоданне такімі маенткамі, якіх 
ніколі не існавала. 

Чарговым важным крокам улад, які, па ix заду
ме, павінен быу калі не спьшіць, але значна абме-
жаваць аб'ём фальсіфікаванняу, была архіуная рз-
форма у заходніх губернях імперьй. Указам 1852 г. 
ствараліся тры цэнтральныя архівьі — у Віцебску, 
Вільні і Кіеве. Утвораныя архівьі прьшялі на сябе 
функцьіі рзвізійньгх камісій па праверцы актау 
і вьіяуленні фальшывак. 

З моманту адкрыцця центральных архівау 
толькі яны мелі права выдаваць вьшіскі з актау. 
Перадача архівам актавых кніг калі і пауплыва-
ла на змяншэнне з'явы фальсіфікавання, аднак 
не вьїкараніла яе цалкам. У 1862 г. зноу з'явіліся 
звесткі пра масавыя фальсіфікаванні у беларуска-
літоускіх землях. У 1867 г. улады спьшілі разгляд 

12 ПСЗ II. Т. XVIII. Отд. 1. № 16857. 18 мая 1843 г. О учреждении 
в г. Вильно Центральной ревизионной комиссии для губерний: 
Виленской, Минской, Гродненской и Ковенской. 
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як у дваранскіх сходах, так і у Герольдьіі тых спрау, 
якія бьілі заснаваны на дакументах Кіеускага цзн-
тральнага архіва у сувязі з масавьші фальсіфіка-
ваннямі. Была зноу утворана камісія для перапра-
веркі рашэнняу, прынятых на аснове дакументау, 
што бьілі выдадзены гэтым архівам. Аднак камісія 
вымушана была прызнаць сваю некампетэнтнасць, 
бо «не магла вызначыць прыкметау, паводле якіх 
можна было б адрозніць сапраудныя акты XVIII ст. 
ад падробленых» 1 3. 

Акрамя падробкі актау і вьшісак па-ранейшаму 
заставаліся таксама такія магчьімасці для незакон-
най набілітацьй, як прьшіска да зацверджанага 
у дваранстве роду 1 4. Дзеля гэтага фабрыкавалася ме-
трыка, куды дапісваліся неабходныя звесткі, ці вы-
раблялася падробленая вьшіска з метрычнай кнігі. 

Фальсіфікаванне дакументау аб дваранскім па-
ходжанні у XIX ст. стала пашыранай з'явай і крьші-
цай узбагачэння людзей, якія мелі доступ да актау. 
Колькі было фальшывак, не выкрытых камісіямі, 
колькі асоб, на падставе падробленых дакумен
тау было зацверджана у дваранстве, вьісветліць 
зараз практычна немагчыма. Але можна сцвяр-

1 3 Самоквасов Д. Я. Архивное дело в России. Кн. 1. Москва, 1902. 
С. 120. 

1 4 Woyniłłowicz Е. Wspomnienia z lat 1847-1928. Cz.l. Wilno, 1931. 
S. 52. 
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джаць, што колькасць такіх людзей была вялізнай. 
Спьшіць фальсіфікаванне дакументау не удалося 
з-за дзвюх асноуных прычын — заангажаванасці 
у тэту справу многіх, нават уплывовых чьшоунікау, 
архіварьіусау і членау рзвізійньїх і праверачных ка
місій, а таксама з-за некампетзнтнасці чьшоунікау 
у рабоце з дакументамі XVI-XVIII стст. 

Грошы маглі адкрыць дарогу да набілітацьіі 
фактычна любой асобе. Амаль палова з 200 тысяч 
дробнай шляхты, якую улады хацелі пазбавіць два
ранскіх прьівілеяу (дзесьці каля 80 тыс. чалавек 
у Беларусі), праудамі ці няпраудамі у 30-60-я гг. 
XIX ст. усё ж здолела «уціснуцца» у дваранскае са-
слоуе. Строгасць і жорсткасць расійскай аутакра-
тьіі у адносінах да шляхты у пэунай ступені змяк-
чалася прадажнасцю і хабарніцтвам чьшоунікау, 
якія рзалізоувалі імперскую палітьїку. Па сведчан-
нях віленскага архіварьіуса І. Спрогіса, працздура 
падробкі дакументау каштавала каля 50 руб. срэб-
рам15. 

Неабходна адзначыць, што палітьїка улад у ад
носінах да той дробнай шляхты, якая пазбегла 
залічзння у катзгорьіі аднадворцау і грамадзян 
заходніх губерняу у 1833-1834 гг., рзалізоувалася 
У напрамку адасаблення ix ад памешчыкау. А вось 
1 5 Спрогис И. Я. Виленский центральный архив древних актовых 

книг.Вильна, 1902. С. 8. 
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памешчыкам якраз неаднаразова даваліся адтзрмі-
ноукі і льготы у падачы дакументау. 

З-за адсутнасці магчымасцей для хуткага раз-
гляду дакументау, а таксама шматлікіх злоужыван-
няу і падробак дакументау на мясцовым узроуні, 
улады вымушаны бьілі расцягнуць у часе працзду-
ру разгляду дакументау дробнай шляхты, якая ix 
падавала, аж да 1864 г. У гэтым годзе, карыстаючы-
ся умовамі панаваушай пасля паустання рзакцьіі, 
усе асобы, не зацверджаныя у дваранстве, бьілі кан-
чаткова пазбаулены уладамі дваранскіх прьівіле-
яу і прьшісаньї у падаткаабкладаемаых катзгорьіі. 
Той, хто хацеу даказаць дваранства, вымушаны быу 
перш прьшісацца у падаткаабкладзены стан. 

Рашучыя дзеянні улад, накіраваньїя на кан-
чатковы перавод шляхты, якая не даказала свай-
го дваранства, у падаткаабкладзеныя катзгорьіі, 
падлягалі рзалізацьіі паводле указа 23 верасня 
1864 г.1 6 Але гзта не спьшіла працэсу фальсіфіка-
вання дакументау. Архіуньїя матэрыялы сведчаць, 
што якраз «неправильная выдача дворянских до
кументов с особенным усилием производилась со 
времени издания в 1864 г. указа Правительствую
щего Сената от 23 сентября» 1 7. Сітуацьія нагадвала 
1831 г. Многія шляхцічьі, якія не жадалі страчваць 

1 6 НГАБ. Ф. 295. Bon. 1. Спр. 1904. Арк.. 1-4 адв. 
1 7 Там жа. Арк. 16. 
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т а кую шыкоуную прьівілею дваранства, як адсут-
насць абавязку уносіць падушны падатак, служыць 
у войску, магчымасць уладкоувацца на дзяржау-
ную працу, спрабавалі абьісці узведзеныя пераш-
коды. Ізноу у гэтай справе паусюдна ім спрьіялі 
мясцовыя чьшоунікі. Масштабы фальсіфікацьій 
бьілі значныя. Для многіх гэта быу апошні шанец 
перасесці у дваранскі вагон першага класа, які ады-
ходзіу ад апошняй сартавальнай станцьіі доугага 
падарожжа пад назвай «разбор» шляхты. 

У 1867 г. расследаваннем фактау масавых 
фальсіфікацьій, якія бьілі вяулены у Вільні, за-
няліся спецыяльна прызначаныя для гэтага след-
чыя1 8. У красавіку 1868 г. толькі што прызначаны 
віленскім генерал-губернатарам генерал-ад'ютант 
А. Л. Патапау, нават не даехаушы да Вільні, прама 
з Пецярбурга накіравау цыркуляр мінскаму гу-
бернатару, у якім прапаноувалася замяніць нядоб-
ранадзейных чьшоунікау, з-за якіх, як указвалася 
у дакуменце, узнікалі праблемы з фальсіфікаван-
нем дваранскіх дакументау. 

У 1868-1869 гг. следчыя па вьіяуленні метадау 
фальсіфікацьй дакументау і незаконнай набіліта-
цьіі у Віленскай губерні вьіявілі спосабы і напрамкі 
такой дзейнасці. Так, Віленскі дваранскі дэпутац-
кі сход, які хадайнічау пра зацвярджэнне якога-

1 8 Там жа. Арк. 13. 
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небудзь роду у дваранстве, сярод асоб прыналеж-
ных да гэтага роду, прымау за жывых такіх людзей 
якія ужо памерлі, а пасля зацвярджэння Сенатам 
гэтага хадайніцтва, выдавау на іменьї памерлых 
дваранскія дакументы зусім іншьш асобам, нап-
рыклад мяшчанам. Мела месца падмена чалавека. 
Фотаздьшкі на дакументах яшчэ не выкарыстоу-
валіся. Адначасова было выявлена, што некаторыя 
асобы, якія атрьшалі падобныя дакументы, бьілі 
замешаны у паустанні 1863-1864 гг. Набытыя афі-
цыйныя паперы на іншае прозвішча адначасова 
служьілі ім для прыкрыцця сваей асобы. Бьілі і ін
шьш спосабы фальсіфікавання. 

Фабрыкацыя дакументау ажыццяулялася так-
сама у Віленскай рьіма-каталіцкай кансісторьіі. 
Сур'ёзна парушаліся правільї выдачы вьшісак 
з метрык 1 9. Бьілі выяулены таксама фальсіфікацьіі 
у Мінскай губерні 2 0. 

Важна адзначыць, што захады, прынятыя 
у 1850-1860-я гг., мелі пэуныя пазітьіуньїя вьшікі 
на змяншэнне масштабау незаконнай набілітацьіі 
і выкарыстання фальшывых дакументау, але яны не 
спьшілі фальсіфікаванняу цалкам, якія мелі месца 
і у 1870-я гг. З падробленьїмі дваранскімі дакумен-
тамі, наприклад Мінскага дваранскага дэпутацка-
1 9 НГАБ. Ф. 295. Bon. 1. Спр. 1904. Арк. 13-16. 
2 0 Там жа. Арк. 19-19зв. 
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га сходу, некаторыя асобы спрабавалі уладкавацца 
на працу у аддаленых губернях. Аднак установы, 
куды такія асобы намагаліся паступаць на пра
цу, альбо атрымаць там вышэйшы класны чын як 
дваране, дасьілалі у Мінскі дваранскі сход запыты 
з просьбай паведаміць, ці сапрауды род, з якога па-
ходзіу той ці іншьі дваранін, даказау дваранства. 
У многіх выпадках аказвалася, што род, з якога 
паходзіла асоба, паходжанне якой высвятлялася, 
нават ніколі не даказвау дваранскага паходжання 
у Мінскім дваранскім сходзе. Такія архіуньїя спра
вы не з'яуляюцца рэдкасцю 2 1. Улічваючьі аб'ём ра-
нейшых фальсіфікаванняу, не здзівіла б магчымас-
ць выяулення фабрьїкацьіі звестак і такіх даведак. 

У вьшіку неабходна адзначыць, што уключэнне 
беларуска-літоускіх зямель у склад Расійскай ім-
перьіі і расійская саслоуная палітьїка па пазбаулен-
ні дробнай шляхты правоу расійскага дваранства, 
стала прычынай фальсіфікавання і падробкі два-
ранскіх дакументау. Маштабы гэтай з'явы бьілі 
надзвычай шьірокія. Існаванне попыту на фаль-
шывыя дакументы і падлогі стала прычынай уз-
нікнення пашыранага рынку падобных паслуг. 
У яго дзейнасць бьілі заангажаваныя мясцовыя 
чьшоунікі, святары і служьщелі кансісторьій, два-
ранскіх дзпутацкіх сходау. Яшчэ адной прычынай 

2 1 НГАБ. Ф. 319. Спр. 524. Арк. 43-44,124-124зв, 126. 
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падробкі дваранскіх пасведчанняу стала імкненне 
часткі падаткаабкладаемага насельніцтва да змены 
свайго сацыяльна-прававога становішча ва умовах 
яго жорсткай рзгламентацьіі у Расійскай імперьіі, 
імкненне паупрьівілеяваньїх катэгорый (зямяне, 
вольныя людзі, панцырныя баяры і інш.) былой 
Рэчы Паспалітай прьшісацца да расійскага дваран-
ства дзеля захавання сваіх ільгот. 

Дзеянні улад па супрацьдзеянні фальсіфіка-
цыям доугія дзесяцігоддзі не прьшосілі жадана-
га плену, хоць не заусёды заставаліся цалкам без-
вьшіковьімі. Фальсіфікаванні дакументау сталі 
прычынай стварэння шматлікіх рзвізійньїх камісій 
у 1830-1850 гг., а таксама прычынай правядзення 
архіунай рэформы 1852 г. у заходніх губернях ім-
перьй, узмоцненага кантролю за рзалізацьіяй ка-
дравай палітьікі у 1860-я гг. Аднак усе гэтыя заха-
ды так і не вьїкаранілі цалкм з'явы фальсіфікацьіі 
дакументау аж да 1870-х гг. Неабходна прызнаць, 
што фальсіфікаванні дваранскіх дакументау бьілі 
значним фактарам, які уплывау і на фарміраванне 
саслоунай і сацыяльнай структуры грамадства бе-
ларуска-літоускіх губерняу. Фальсіфікаванні бьілі 
адной з нямногіх магчымасцей для саслоунай ма-
більнасці ва умовах імперскай рзчаіснасці. Фаль-
сіфікацьй і падлогі бьілі сродкам для нелегальных 
заробкау і узбагачэння адных і пазбягання падуш-

134 

нага падатку і рэкруцкай службы для іншьіх. Па-
колькі фальсіфікаванне дакументальных доказау 
аб дваранскім паходжанні было надзвычай па-
шыранай з'явай, то асобам, якія сёння заказваюць 
шляхецкія радаводы у архіуньїх установах, неаб
ходна мець на увазе, што яны з вельмі вялікай до-
ляй верагоднасці могуць утрьімліваць несапрауд-
ныя дадзеныя пра ix продкау, якія і падраблялі 
афіцьійньїя паперы дзеля зацвярджэння у расій-
скім дваранстве. 
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