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МАКАРЭВІЧ Віталь Сяргеевіч.
Загадчык кафедры гісторыі Беларусі Новага і Навейшага часу Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук. Нарадзіўся ў 1979 г. у Мінску. У 2001 г. закончыў 
гістарычны факультэт БДУ, у 2005 г. — аспірантуру БДУ. У 2009 г. абараніў кандыдацкую 
дысертацыю па тэме "Дробная шляхта Беларусі ў 30-я—60-я гг. ХІХ ст.: склад і эвалюцыя 
сацыяльна-прававога становішча". Займаецца пытаннямі сацыяльнай гісторыі Беларусі 
ХІХ—ХХ стст. Аўтар больш за 50 навуковых публікацый.

Віталь МАКАРЭВІЧ 

Дзейнасць камісіі даволі добра адлюстраваная ў 
архіўных і заканадаўчых крыніцах. Іх разгляд дазва-
ляе даведацца пра спосабы збору, аналізу інфарма-
цыі і прыняцця рашэнняў кіруючымі коламі імперыі, 
пра асаблівасці рэалізацыі мерапрыемстваў урада і 
функцыянавання адміністрацыйнага апарату на мес-
цах, пра стан архіўнай справы ў Беларусі ў 1830-я гг., 
а таксама вызначыць метады і характар фальсіфіка-
цыі дваранскіх дакументаў.

Паведамленні аб фальсіфікацыях дваранскіх да-
кументаў у заходніх губернях Расійскай Імперыі пачалі 
ісці лавінай пасля выдання закона аб разборы шлях-
ты ад 19 кастрычніка 1831 г. Мясцоваму дваранству 
неабходна было дакументальна даказаць сваю пры-
належнасць да шляхты былой Рэчы Паспалітай, што 
стала прычынай фальсіфікацый. Звесткі пра машта-
бы з’явы ішлі з розных месцаў. Так, гарадская дума 

Дзейнасць камісіі па рэвізіі 
метрычных і актавых кніг 
у Віцебскай, Магілёўскай 

і Мінскай губернях (1834—1835 гг.)

Вільні сцвярджала, што падчас VIII рэвізіі насельніцт-
ва (1834 г.) са спісу мяшчан зніклі 2743 асобы, якія, 
верагодна, пацвердзілі сваё шляхецкае паходжан-
не, аднак выклікалі падазрэнне ў сапраўднасці да-
кументаў і ў нелегальным набыцці пасведчанняў аб 
дваранскім паходжанні1. Імператар Мікалай І даручыў 
сенатару І.Лабанаву-Растоўскаму разам з віленскім 
генерал-губернатарам Н.Далгарукавым вывучыць 
справу і вызначыць вінаватых. У выніку было ўста-
ноўлена, што прыватныя асобы ў заходніх губернях 
мелі значную колькасць бланкаў з сапраўднымі под-
пісамі "польскіх каралёў", "которые могут быть легко 
обращаемы злоупотребителями в поддельные доку-
менты"2. Па гэтай справе былі затрыманыя 9 чалавек3.

На сітуацыю з фальсіфікацыямі ўлады адрэага-
валі ўказам ад 19 снежня 1833 г.4. Паводле яго праду-
гледжвалася стварэнне ў заходніх губернях трох 

Дзейнасць названай камісіі, якая працавала няпоўныя два гады, выклікае інтарэс у першую 
чаргу таму, што яе стварэнне стала вынікам прагрэсуючай пасля выдання закона 

ад 19 кастрычніка 1831 г. аб разборы шляхты і фальсіфікацыі дваранскіх дакументаў у 
заходніх губернях Расійскай Імперыі. Цікавыя і тонкасці функцыянавання дзяржаўнага 
механізму на лакальным узроўні, стан сацыяльных структур і сацыяльная рэчаіснасць 

таго часу. Дакументы камісіі адлюстроўваюць барацьбу паміж урадам, які імкнуўся 
трансфармаваць сацыяльную і саслоўную структуру зямель былой Рэчы Паспалітай, і 
мясцовым дваранствам, якое спрабавала захаваць сваё прывілеяванае становішча.
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камісій для разгляду метрычных і актавых кніг з мэтай 
супрацьдзейнічаць фальсіфікацыям дакументаў аб 
шляхецкім паходжанні. Указ быў разасланы гене-
рал-губернатарам і губернатарам, якія, у сваю чар-
гу, зрабілі распараджэнні ў губернскія і павятовыя 
прысутныя месцы, дваранскія дэпутацкія сходы. Так, 
паводле распараджэння Віцебскага, Магілёўскага і 
Смаленскага генерал-губернатара М.Хаванскага, гу-
бернскія праўленні павінны былі кантактаваць з кан-
сісторыямі і паліцыяй па пытаннях рэвізіі метрычных 
і актавых кніг5.

У склад камісій павінны былі ўвайсці чыноўнікі 
міністэрстваў унутраных спраў і юстыцыі, корпусу 
жандармаў і прыкамандзіраваны губернскі страп-
чы ад адпаведнай губерні. Камісіі павінны былі рас-
пачаць працу ў 1834 г. Першая была ўтвораная для 
Віленскай, Гродзенскай губерняў і Беластоцкай акру-
гі, другая — для Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай гу-
берняў, трэцяя — для Кіеўскай, Валынскай і Падоль-
скай губерняў6.

Чыноўнікі камісій павінны былі пранумараваць 
старонкі, перакрэсліць прабелы, прашыць і прапя-
чатаць старонкі метрычных і актавых кніг, што захоў-
валіся ў павятовых судах, прыходах і кансісторыях7. 
Такім чынам меркавалася не даць магчымасці рабіць 
дапіскі і ўстаўляць аркушы, што, на думку І.Лабанава-
Растоўскага, былі асноўнымі спосабамі фальсіфіка-
цыі доказаў аб дваранскім паходжанні. З гэтага ча-
су святароў абавязалі штогод падаваць копіі ўсіх ме-
трычных кніг ў павятовыя суды. Патрэбна было склас-
ці вопіс копій часткі метрычных кніг касцёлаў і ўніяцкіх 
цэркваў XVIII ст., якія захоўваліся ў рымска-каталіцкай 
калегіі. Прадугледжвалася, што копіі метрык паслу-
жаць дадатковай крыніцай для праверкі сапраўднасці 
метрык, якія падаваліся зацікаўленымі асобамі ў якас-
ці доказу паходжання. Загадвалася таксама падшыць 
і прашнураваць метрычныя кнігі каталіцкіх і ўніяцкіх 
прыходаў, што захоўваліся ў Рымска-каталіцкай ду-
хоўнай калегіі ў Магілёве. Ад дваранскіх дэпутацкіх 
сходаў патрабавалася звяртаць асаблівую ўвагу на 
разгляд дваранскіх патэнтаў, якія часта падраблялі-
ся з выкарыстаннем сапраўдных "бланкетов за под-
писанием польских королей". Устанаўліваўся шасці-
месячны тэрмін для іх прадастаўлення губернскаму 
начальству, у выпадку калі яны будуць выяўленыя ў 
насельніцтва. Меркавалася, што пасля іх накіруюць 
у Сенат для знішчэння8. Паліцыя павінна была праін-
фармаваць насельніцтва аб неабходнасці іх здаць. 
З асобаў т. зв. "польскага паходжання" загадвалася 
браць распіскі пра інфармаванне. На падставе ўка-
за міністэрствам юстыцыі была распрацаваная ін-
струкцыя для дзейнасці камісіі. Аднак падчас яе пра-
цы ў інструкцыю не раз уносіліся праўкі, што сведчы-
ла пра недастатковасць вывучэння пытання ўладамі.

У склад камісіі па Віцебскай, Магілёўскай і Мін-
скай губернях першапачаткова ўвайшлі: ад МУС на-
дворны радца Казоці, ад корпусу жандармаў пал-
коўнік Павел Мердэр (брат Карла Мердэра, на той час 
выхавацеля вялікага князя Аляксандра), ад міністэр-

ства юстыцыі надворны радца Грыгаровіч9. У На-
цыянальным гістарычным архіве Беларусі захаваў-
ся фонд 3124, у якім зберагаюцца дакументы дзей-
насці камісіі10.

Па распараджэнні Беларускай грэка-ўніяцкай ду-
хоўнай кансісторыі перад пачаткам рэвізіі ў кожным 
павеце прызначаўся святар для збору, складання во-
пісу і апісання стану метрычных кніг хросту, шлюбу і 
памерлых з прыходаў, манастыроў і капліц11. Пасля 
гэтага святары павінны былі інфармаваць рэвізійную 
камісію аб зробленым і па яе загадзе даставіць кнігі ў 
адпаведны павятовы горад у вызначаны час.

Адразу ж пасля стварэння камісіі ўзніклі цяжкасці 
ў яе дзейнасці: з раз’ездамі камісіі па паветах, па фі-
нансавых пытаннях паміж цэнтральнымі і мясцовы-
мі органамі. Губернскія казначэйствы адмовіліся вы-
даваць ёй грошы на паездкі, спасылаючыся на тое, 
што не атрымалі распараджэння міністэрства фінан-
саў. Таму святарам, дэлегаваным для збору метрыч-
ных кніг, камісія разаслала распараджэнні адпраў-
ляць іх поштай у кансісторыю12. Асобна ад кансісторыі 
патрабавалася прадаставіць звесткі пра колькасць 
шляхты грэка-ўніяцкага абраду13. Гэта было зробле-
на для таго, каб спрасціць працу камісіі — праверыць 
метрычныя кнігі толькі тых прыходаў, у якіх пражыва-
ла шляхта каталіцкай канфесіі. Але пад канец 1834 г. 
ад гэтай ідэі адмовіліся, паколькі "нередко случалось, 
что шляхта римско-католического исповедания была 
крещена греко-унитскими священниками и метри-
ки о крещении вписывались священниками в кни-
ги церквей своих греко-унитских"14. У сувязі з гэтым 
распарадзіліся прадастаўляць для рэвізіі, прашыўкі 
і змацавання пячаткамі ўсе без выключэння метрыч-
ныя ўніяцкія кнігі.

Заўважым, што акрамя метрычных кніг, дастаў-
леных у Мінск ужо ў студзені 1834 г., пазней, у жніўні 
1835 г., камісія працавала ў Полацку якраз з тымі мет-
рычнымі кнігамі прыходаў, у якіх пражывала шляхта. 
Значыць, у адпаведнасці з рашэннем 1834 г., кан-
сісторыя і святары на паспелі асобна сабраць звесткі 
па прыходах, у якіх пражывала шляхта грэка-каталіц-
кай канфесіі, і прыхадскія кнігі шляхты былі вылуча-
ныя асобна. На вялікі жаль, поўнага спісу гэтых мяс-
цовасцяў у дакументацыі камісіі знойдзена не было.

Падрыхтоўка да працы камісій выявіла недахопы 
ва ўказе аб яе дзейнасці. Таму па просьбе генерал-
губернатара М.Хаванскага ён быў дапоўнены. Патра-
бавалася рэвізаваць не толькі тыя актавыя кнігі, што 
захоўваліся ў павятовых судах, але і тыя, што знахо-
дзіліся ў грамадзянскіх палатах, дваранскіх дэпутац-
кіх сходах, паліцыі. Адносна метрычных кніг палажэн-
ні закона былі дапоўненыя патрабаваннем рэвізіі не 
толькі тых метрычных кніг, якія захоўваліся ў кан-
сісторыях і прыхадскіх цэрквах, але і якія знаходзілі-
ся ў духоўных праўленнях, дэканатах і ў іншых уста-
новах "греко-российского, греко-унитского и римс-
ко-католического исповеданий". Віцебскаму дваран-
скаму дэпутацкаму сходу асобна загадвалася "дабы 
при производстве дел о дворянском происхожде-

ДЗЯРЖАВА І ПРАВА
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нии обращало тщательнейшее внимании на все до-
кументы, особенно на патенты, стараясь всемерно 
открыть, не писаны ли оные в познейшее время на 
королевских бланкетах" 15. З улікам таго, што "шляхта 
большей частью принадлежит к римскокатолическо-
му исповеданию", паводле распараджэння і інструк-
цыі міністра юстыцыі Д.Дашкова ад 28 лютага 1834 г., 
праца камісіі павінна была распачацца з рэвізіі ме-
трычных кніг менавіта рымска-каталіцкай канфесіі16.

Адзначым, што пры першапачатковай падрых-
тоўцы рэвізіі не ўлічылі многія нюансы, звязаныя з 
месцазнаходжаннем метрычных кніг па ўстановах, 
не распрацавалі методыку рэвізавання і г. д. Не быў 
узяты пад увагу і той факт, што членам камісіі да-
вядзецца працаваць з запісамі на старабеларускай, 
лацінскай і польскай мовах. У сувязі з гэтым ужо паз-
ней міністр юстыцыі Д.Дашкоў звяртаўся да міністра 
ўнутраных спраў Д.Блудава з просьбай накіраваць у 
камісіі дэпутатаў ад кансісторыі з веданнем лацінскай 
мовы. Д.Блудаў распарадзіўся, каб "были команди-
рованы в оные благонадёжные и способные депута-
ты, которые зная польский и латинский языки, могли 
бы по записанным на сих языках метрикам и другим 
приходским книгам делать нужные объяснения ко-
миссиям на российском языке"17.

Першым горадам, дзе пачала сваю працу камісія 
4 красавіка 1834 г., стаў Магілёў. 17 красавіка яна 
ўжо ўзялася за рэвізію метрычных кніг у Магілёўскай 
рымска-каталіцкай духоўнай кансісторыі, але толькі 
запісы аб хрышчэнні, запісы аб памерлых і шлюба-
ваўшыхся пакінула "без скрепы", прызнаўшы іх "дей-
ствию ея неподлежащих", хоць часам гэтыя запісы 
знаходзіліся ў тых самых кнігах18. Праглядаліся спа-
чатку метрычныя кнігі Магілёўскай рымска-каталіц-
кай духоўнай кансісторыі, прыходаў Магілёўскай, а 
пасля Віцебскай губерняў. Камісія даносіла міністру 
юстыцыі Д.Дашкову пра заўважаныя прыкметы фаль-
сіфікацый: "…есть книги в которых имеются лоскуты 
и листы вшитые, или вклееные, заключающие в себе 
записки метрические; в строках находятся подчист-
ки, переправки, перемарки, и помежду строк при-
писки; есть и по сторонам листов записки метри-
ческие. В некоторых книгах находятся записанные 
статьи перечерченными". І выказвала меркаванне, 
што гэта сведчыла аб мэтанакіраванай фальсіфіка-
цыі метрычных выпісаў. Адначасова сцвярджала, 
што "и после приведения ею в предписанный поря-
док метрических книг, нельзя совершенно обеспе-
чивать на будущее время от каких-либо в них подло-
гах средствами уже открытыми, то есть чрез припи-
ски помежду строк и по сторонам листов, или чрез 
поправки, перемарки и подчистки в самих строках, и 
наконец чрез записки метрик даже по перечерчива-
емым пробелам…" Таму камісія прапаноўвала "для 
решительной преграды (фальсіфікацыям. — В.М.) по 
книгам метрическим как в деле государственном… 
нет другой надёжнейшей меры… чтобы все метри-
ческие книги по нынешний 1834 год были собраны 
в консистории и в настоящем их виде представлены 

в Герольдию, где при рассмотрении дел о дворян-
ском происхождении шляхты сдешнего края, в тече-
нии назначенного для сего предмета времени, сверх 
обыкновенных метрических выписей, представляе-
мых шляхтою, могут быть с удобностью чинимы бли-
жайшие соображения по самим оригинальным кни-
гам ко удостоверению как о законности, несомни-
тельности, следственно и о важности записанным по 
оных книгам метрических о каждом лице статей, так 
и о том, будут ли согласоваться с существенным сих 
статей положением метрические выписи, выданные 
шляхте от духовного их начальства"19. 

Такім чынам, сама камісія выступіла з ініцыяты-
вай зменаў патрабаванняў інструкцыі, складзенай да-
лёкімі ад працы з адпаведнымі дакументамі людзьмі, 
і прапанавала той спосаб барацьбы з фальсіфікацы-
ямі, які быў найбольш просты для яе — сабраць усе 
метрычныя кнігі і пераслаць іх у Пецярбург. Такі вары-
янт найбольш падыходзіў для членаў камісіі, паколь-
кі пры яго рэалізацыі ім не трэба было выязджаць у 
доўгатэрміновыя камандзіроўкі па паветах. Аналізу-
ючы перапіску і дзейнасць камісіі можна прыйсці да 
высновы, што яе чальцоў праца ў ёй абцяжарвала.

Пасля метрычных кніг камісія павінна была пе-
райсці да кніг актавых. Аднак і тут узнікла непаразу-
менне — адсутнічала агульнапрынятае разуменне 
тэрміна "актавая кніга", пра што даносіў у камісію 
губернскі пракурор. Мясцовыя ўлады не разумелі, 
якія менавіта кнігі павінны быць прагледжаныя — усе 
старажытныя, што знаходзіліся ў павятовых судах, ці 
толькі асобныя іх катэгорыі. Губернскі пракурор пра-
сіў камісію ўдакладніць гэта20. На жаль, адказу камісіі 
на пытанне мы не выявілі.

Падобнае пытанне ўзнікла і адносна гродскіх кніг. 
У выніку было загадана іх не рэвізаваць, паколькі ў іх 
знаходзяцца "лишь акты относящиеся к сословию 
граждан, кои не могут служить доказательством дво-
рянского происхождения", а іх рэвізія "продлила бы 
напрасно существование сей (комисии. — В.М.) на 
неограниченное и довольно продолжительное вре-
мя, [и] излишним издержкам казны"21. 

Відавочна, што складальнікі інструкцыі аб пра-
вядзенні рэвізіі не былі знаёмыя з тонкасцямі архіў-
най работы і асаблівасцямі дакументаў былой Рэчы 
Паспалітай, а праект правядзення рэвізіі быў скла-
дзены без глыбокай прапрацоўкі ўсіх яе пытанняў.

Скончыўшы 15 чэрвеня 1834 г. рэвізію метрык 
хросту ў Магілёўскай кансісторыі і змацаваўшы тады 
ж актавыя кнігі Магілёўскага павятовага суда, камісія 
накіравалася ў Полацк для рэвізіі метрык у Белару-
скай грэка-ўніяцкай духоўнай кансісторыі. Праязджа-
ючы трактам праз Копысь, Бабінавічы і Віцебск, ка-
місія затрымлівалася, каб змацаваць пячаткамі акта-
выя кнігі і там22. Вядома, што ў ліпені — жніўні 1834 г. 
яна спынілася ў Віцебску і пачала рэвізію актавых кніг 
у Віцебскім павятовым судзе. 14 жніўня яна паведам-
ляла міністру юстыцыі: "… все книги приведены в по-
рядок, перечерчены как между строк, так и по полям 
всех листов, прошнурованы, пронумерованы, под-
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писью членов и печатью комисси скреплены и под 
расписку в уездный суд сданы", "…иные книги най-
дены в виде хорошем, в иных же от древности мно-
гие листы подверглись тлению и порчи, в некоторых 
от гнилости одне клочки листов остались без нача-
ла и конца, в других середки актов оклеены неписан-
ной бумагой, в некоторых листы вырваны с начала и 
в середине книги, небольшая часть без переплета и 
оберток"23. З гэтага паведамлення зразумелы гарот-
ны стан архіўнай справы і актавай спадчыны Белару-
сі, частка якой была беззваротна страчаная.

Пасля працы ў Віцебскім павятовым судзе склад 
камісіі зведаў кардынальныя змены. Яе чалец Гры-
гаровіч яшчэ 3 мая накіраваў у камісію просьбу аб 
звальненні, абгрунтаваўшы гэта хваробаю24. 10 жніў-
ня па загадзе міністра юстыцыі ён быў афіцыйна ад-
кліканы, а на яго месца прызначаны чыноўнік дэпар-
тамента міністэрства юстыцыі тытулярны радца Не-
дабыльскі25. Другі чалец камісіі — Казоці — быў за-
менены прысланым з Санкт-Пецярбурга чыноўнікам 
па асобых даручэннях, калежскім радцам медычна-
га дэпартамента Казмінскім26. Палкоўнік П.Мердэр 
14 жніўня паведаміў, што яго адазваў у Санкт-Пецяр-
бург шэф жандармаў граф Бенкендорф. 

Адзначым, што першы склад камісіі меў значныя 
праблемы з фінансаваннем. Яе чальцы вымушаныя 
былі закладаць уласныя грошы за пераезды. Магчы-
ма, па фінансавых прычынах, а магчыма, з-за напру-
жанасці працы і нежадання чальцоў камісіі выконва-
ць ускладзеную на іх місію, з 14 жніўня і да кастрыч-
ніка 1834 г. яна прыпыніла сваю дзейнасць. У адным 
з дакументаў указваецца, што яна не паспела скон-
чыць рэвізію метрычных кніг Магілёўскай рымска-ка-
таліцкай духоўнай кансісторыі па прычыне хваробы 
двух яе чальцоў27. У канчатковым рапарце аб працы 
камісіі, падрыхтаваным у кастрычніку 1835 г., яе но-
вы склад ацаніў працу сваіх папярэднікаў наступным 
чынам: "с окончанием книг по Витебскому уездному 
суду, последовало в одно и тоже время уволнение 
от занятия по настоящей комиссии обеих членов ея 
Григоровича и Казоти, а полковник Мердер, пользу-
ясь сим, отправился в С-Петербург. Таким образом 
действие комиссии, предтем неуспешное, 17 авгу-
ста совершенно прекратилось"28.

У гэты ж час у павятовых судах ішла праца па па-
дрыхтоўцы актавых кніг на рэвізію. Зразумела, слу-
жачыя судоў не былі задаволеныя ўскладзенымі на 
іх дадатковымі абавязкамі. У верасні 1834 г. камісія 
атрымала ліст з Мсціслаўскага павятовага суда, у 
якім апісваўся гаротны стан яго архіва. У ім, падпіса-
ным дваранскім засядацелем Дабравольскім, апісва-
лася гісторыя архіва з 1812 г. Указвалася на бязла-
дзіцу, выкліканую эвакуацыяй архіва ў Смаленск у 
1812 г., адзначалася неахайнасць ранейшых архіва-
рыўсаў. Згадвалася пра адсутнасць пераплётаў, пе-
раблытанасць старонак. Паведамлялася, што "при-
вести архив сей в надлежащий порядок не может, 
потому что не имеет у себя знающего совершенно 
славянский почерк (тут відавочна маецца на ўвазе 

старабеларуская мова. — В.М.), которым писаны 
все гродские акты, почему нет возможности рассор-
тировать самые акты…. Заняться сим необходимо 
нужно свободным чиновникам от прочих обязаннос-
тей… потому что… неминуемо последует совершен-
ное упущение по своей должности… что для переп-
лёта книг и наём переплётчика и закупку материа-
лов не мало нужно расхода денег, а сей суд никакой 
к тому возможности не находит"29.

Зразумела, што працаваць з актамі, не сабра-
нымі па гадах ў асобныя кнігі, камісія не магла. Віда-
вочна, менавіта такія архівы былі найлепшым месцам 
для фальсіфікацый. Рэвізія іх не магла быць праве-
дзеная, што зрывала ініцыятыву ўладаў. 

Аб кепскім стане спраў адносна правядзення 
рэвізіі ў беларускіх губернях быў праінфармаваны 
міністр юстыцыі Д.Дашкоў. (Паколькі камісія была ўт-
вораная як орган, падначалены міністэрству юсты-
цыі, і менавіта ад яго атрымлівала распараджэнні.) 
Праблемныя пытанні былі выкладзеныя міністрам у 
запісцы, накіраванай Мікалаю І. Сам факт разгляду 
пытання імператарам сведчыць пра ўвагу, якую на-
давалі ўлады рэвізіі, а недастатковасць прапрацоўкі 
пытання — пра імкненне як мага хутчэй прыступіць да 
рэалізацыі мерапрыемстваў па спыненні фальсіфіка-
цыі дакументаў. Вынікам разгляду запіскі Мікалаем І 
23 кастрычніка стаў указ ад 7 лістапада 1834 г., якім 
здымаліся некаторыя пытанні адносна працы камі-
сіі — у першую чаргу звужалася кола дакументаў, якія 
траплялі пад рэвізію. Загадвалася: "Метрики, нахо-
дящиеся в духовных правлениях, деканатах и дру-
гих ведомствах греко-унитского и римско-католи-
ческого исповеданий, а также метрики содержимые 
в греко-российских церквях, равно актовые книги в 
городских и земских полициях, не подвергать рас-
смотрению". Адзначалася: "поелику актовые книги 
могут находиться и в гражданских палатах, то оные 
в сих местах подвергнуть действию комиссии на том 
же основании как предписано… об актовых книгах по 
уездным судам, с тем, что приведение их в надлежа-
щий порядок должно производиться в присутствии 
сих мест при губернском стряпчем". Патрабавалася 
"не распространять действий… комиссии на депу-
татские собрания, ибо для ревизии действий оных… 
вследствие… утверждённого в 20-й день апреля се-
го года мнения Госсовета составляются уже по всем 
губерниям кроме Грузии особые комиссии"30. Тэкст 
указа пераконвае, што ўлады першапачаткова нават 
не ўсведамлялі, якія рэальна актавыя дакументы не-
абходна прагледзець. Цяпер задача для рэвізійных 
камісій некалькі спрашчалася.

Праца камісіі аднавілася 29 кастрычніка 1834 г. 
у новым складзе і па новых правілах, калі ў Віцебск 
даехаў новы яе чалец Казмінскі і вярнуўся палкоўнік 
Мердэр. Адразу ж яна сутыкнулася з новым кур’ёзам. 
Камісія вымушаная была ў чарговы раз пачаць працу 
з метрычнымі кнігамі ў Магілёўскай кансісторыі і па-
вятовым судзе, паколькі 30 чэрвеня 1834 г. выйшла 
распараджэнне міністра юстыцыі Дашкова аб тым, 
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каб у метрычных і актавых кнігах не было пакінута 
ні найменшага прабелу. Тое, што правілы аб правя-
дзенні рэвізіі змяняліся ў той момант, калі частка да-
кументаў была ўжо абрэвізаваная, у чарговы раз дэ-
манструе недастатковую інфармаванасць уладаў аб 
стане спраў, аб паспешлівасці і імпульсіўнасці ў яе 
правядзенні. У выніку камісія вярнулася ў Магілёў, і 
ў другі раз, але ўжо ў абноўленым складзе, была вы-
мушаная "не только в дни, но и по вечерам до глубо-
кой ночи"31 на кожным аркушы перакрэсліваць пустыя 
месцы ў метрычных кнігах, якія ўжо былі перакрэсле-
ныя толькі паміж радкоў і падшытыя камісіяй папярэд-
няга складу32. За лістапад камісія паспела перагле-
дзець і перакрэсліць 47 324 старонкі 532 метрычных 
кніг33. Заўвагі камісіі адносна выяўленых прыпісак і 
стану саміх кніг заносіліся ў журнал, а таксама ра-
біліся ў саміх кнігах у тых месцах, дзе прыкладала-
ся пячатка камісіі.

Акрамя метрычных кніг камісія прагледзела і ак-
тавыя кнігі павятовага суда. У рапарце ад 22 снежня 
1834 г. адзначалася, што было праверана і перакрэ-
слена 664 метрычныя кнігі на 57 140 аркушах і 95 ак-
тавых кніг на 14 250 аркушах34. Пасля рэвізіі метрыкі 
здаваліся ў кансісторыю.

Праца камісіі новага складу таксама сутыкнула-
ся з праблемай фінансавання. Камандзіраваныя ў яе 
склад чыноўнікі мелі выдаткаваныя сутачныя толь-
кі на тры месяцы, але, як паведамлялася ў рапар-
це камісіі, "как же время сие истекло уже и… чинов-
ники не получили никакого жалования, нуждаются в 
дальнейшем содержании себя, особенно при насто-
ящей весьма ощутительной в сдешнем крае дорого-
визне на всё, и при частых с места на место пере-
ездах". Камісія прасіла забяспечыць чыноўнікаў су-
тачнымі для пераезду і працы ў Мінску на чарговыя 
тры месяцы35. Вядома, што калежскі радца Казмінскі 
атрымліваў сутачных з разліку па 120 рублёў на ме-
сяц, а тытулярны радца Недабыльскі па 90 рублёў36.

У гэты час у камісію паступіла інфармацыя, што 
не ўсе метрычныя кнігі з Віцебскай губерні былі да-
стаўленыя ў Магілёў падчас рэвізіі кніг у кансісторыі. 
Так, метрычныя кнігі Шацілаўскага касцёла, павод-
ле паведамлення Віцебскага губернскага праўлен-
ня, "самоуправно удерживаются помещиком По-
лоцкого уезда Рипинским… быть может в видах не-
благонамеренных", прычым Магілёўская кансісто-
рыя са снежня 1833 г. намагалася змусіць яго здаць 
кнігі ў кансісторыю. Па патрабаванні земскага су-
да і губернскага праўлення Рыпінскі здаў кнігі толь-
кі за апошнія гады і патлумачыў, што кнігі за раней-
шы перыяд захоўваюцца ў памешчыка Рыпінскага з 
Дзісненскага павета37. Тое, што метрычныя кнігі за-
хоўваліся ў прыватнай асобы, здзіўляе, а нежаданне 
выдаваць кнігі на рэвізію наводзіць на думку аб маг-
чымай заангажаванасці Рыпінскага ў фальсіфікацыі 
дваранскіх дакументаў. Апошняму пагражалі судом 
и вобыскам за "противоборство правительству". Вы-
казвалася незадавальненне і ў адрас Полацкага зем-
скага суда за "необращение должного внимания в 

совокупности с прочими неудовлетворительными 
действиями оного суда в отобрании от Рипинско-
го книг"38. Гэты эпізод вельмі паказальны і сведчыць 
пра бязладзіцу і злоўжыванні ў вядзенні і захоўванні 
метрычных кніг і іх выкарыстанні для фальсіфікацыі 
дваранскіх дакументаў.

З рэгіёнаў прыходзілі і іншыя паведамленні, якія 
сведчылі, што далёка не ўсе метрычныя і актавыя кнігі 
трапілі пад рэвізію. Так, 25 кастрычніка 1834 г. віцеб-
скі губернскі пракурор накіраваў рапарт генерал-гу-
бернатару М.Хаванскаму, у якім паведамляў, што ў 
Полацкім павятовым судзе знаходзяцца "… принад-
лежащие церквям и монастырям упразднённым и ны-
не существующим римско-католического, унитского, 
лютеранского, реформатского и армяно-католиче-
ского исповеданий актовые книги с 1667 по 1797 год, 
и что книги сии находятся в беспорядке." Ён адзна-
чаў, што губернскае праўленне ўжо прапанавала ўка-
заць суду на неабходнасць прывядзення іх у парадак, 
паколькі "в таковой древности может быть заключа-
ются документы особенной важности, которые легко 
могут быть при приведении означенных книг в поря-
док подвернуться утайке или совершенному истре-
блению". М.Хаванскі загадаў губернскаму праўлен-
ню падрыхтаваць прапановы і праект распараджэн-
ня па гэтым пытанні. Губернскае праўленне распара-
дзілася направіць камісію з Магілёва ў Полацк для рэ-
візіі ў Полацкім павятовым судзе. Адначасова губер-
натару паведамлялася, што для выяўлення важных 
звестак неабходны чыноўнік, які б дасканала ведаў 
мовы, а паколькі ў праўленні такога чыноўніка няма, 
то яно прапанавала прызначыць яго генерал-губер-
натару, з тым каб гэты чыноўнік праглядаў актавыя 
кнігі і выяўляў важныя дакументы падчас працы рэ-
візійнай камісіі39. Для рэалізацыі гэтай задачы віда-
вочна не хапала кваліфікаваных кадраў з веданнем 
старабеларускай і лацінскай моў.

Яшчэ адной праблемай, якая вельмі зацягвала 
рэвізію, быў беспарадак у захоўванні дакументаў. Ад-
сутнічалі рэестры дакументаў, кнігі не былі падрых-
таваныя ў храналагічным парадку. Яшчэ ў студзе-
ні 1834 г. камісія разаслала ў Мінскі, Магілёўскі і Ві-
цебскі грамадзянскія суды, а таксама магілёўскаму 
і віцебскаму губернскім страпчым просьбу аб упа-
радкаванні актавых кніг, складанні храналагічна-
га рэестру з пазначэннем таго, якія дакладна даку-
менты знаходзяцца ў кнігах, а таксама аб аддзялен-
ні ад іх кніг, якія не падлягаюць рэвізіі ў адпаведнас-
ці з указам40.

Сваю працу ў Мінску камісія пачала ў студзе-
ні 1835 г.41. Цікава, што яе чальцы ўжо мелі пэўнае 
ўяўленне пра стан спраў з доказамі дваранства ў 
гэтай губерні, паколькі ў рапарце ад 22 снежня 1834 г. 
указваецца, што камісія накіроўваецца ў Мінск для 
праверкі метрычных кніг, "где наиболее предпола-
гается шляхты имеющей утверждения их в дворян-
ском достоинстве"42. Пра тое, што Мінск быў значным 
цэнтрам фальсіфікацыі, вядома і з успамінаў сучас-
нікаў. Акрамя тых метрычных кніг, якія дастаўляліся з 
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прыходаў, Беларуская грэка-ўніяцкая духоўная кан-
сісторыя падрыхтавала на прагляд у Мінску 315 ме-
трычных кніг уніяцкіх прыходаў Віцебскай, Курлянд-
скай, Магілёўскай, Мінскай губерняў, што захоўваліся 
ў архіве кансісторыі43. Гэты факт выклікае здзіўленне, 
паколькі працытаваным вышэй указам ад 7 лістапа-
да 1834 г. загадвалася: "метрики, находящиеся в ду-
ховных правлениях, деканатах и других ведомствах 
греко-унитского и римско-католического испове-
даний, а также метрики содержимые в греко-рос-
сийских церквях, равно актовые книги в градских и 
земских полициях, не подвергать рассмотрению…" 
Відаць, патрабаванні ў чарговы раз былі змененыя, 
паколькі ва ўніяцкіх метрыках маглі быць запісаныя і 
каталікі. Рэвізіі падлягалі метрычныя кнігі і каталіцкіх 
прыходаў. Па Магілёўскай і Віцебскай губернях быў 
складзены спіс — 133 прыходы і капліцы. З каталіцкіх 
прыходаў, у залежнасці ад іх фінансавага стану, спа-
ганялася не менш за адзін рубель срэбрам на прану-
мараванне, прашнуроўку кніг і на сургуч для пячат-
кі44. Атрымлівалася, што часткова фінансаванне рэ-
візіі ўскладалася на прыхажан.

Камісія па папярэдніх выніках сваёй працы па-
ведамляла І.Лабанаву-Растоўскаму пра заўважаныя 
"беспарадкі" ў метрычных кнігах — "…замечены… 
большие беспорядки, что в некоторых книгах нахо-
дятся листы вшитые и вклеенные, в строках подчист-
ки, переправки, между строк приписки и по сторо-
нам листов записки метрические; почему комиссия 
полагает, что и после исполнения возложенного на 
неё поручения могут происходить в означенных кни-
гах подлоги…"45 

Пасля абмеркавання выяўленых праблем і зло-
ўжыванняў у актавых і метрычных кнігах міністр юс-
тыцыі даў інструкцыі па супрацьдзеянні ім 14 лістапа-
да 1834 г. дваранскім дэпутацкім сходам і Герольдыі 
загадвалася: "…дабы при производстве и рассмо-
трении дел о дворянстве они обращали тщательней-
шее внимание на все документы…" Рымска-каталіц-
кім і грэка-каталіцкім кансісторыям і іншым устано-
вам, якія выдавалі метрычныя пасведчанні, было 
загадана"при выдаче метрических выписей вникать 
в правильность записки метрики" і адзначаць у іх тое, 
што будзе здавацца падазроным альбо падложным 
у метрычных кнігах46.

Пасля рэвізіі метрычных кніг камісія павінна бы-
ла накіравацца па павятовых гарадах для рэвізіі і пра-
шыўкі актавых кніг у павятовых судах47. Аднак сітуа-
цыя з дакументамі там не давала надзеі на лёгкую 
працу. Так, у студзені 1835 г. камісія атрымала да-
нясенне Віцебскага губернскага праўлення аб тым, 
што, нягледзячы на выдадзеныя распараджэнні, ак-
тавыя і метрычныя кнігі ў Дынабургскім павятовым 
судзе знаходзяцца ў поўным беспарадку. Губерн-
скім праўленнем было дадзена распараджэнне па-
вятоваму суду, гараднічаму і павятоваму страпчаму 
запячатаць кнігі ў тым стане, у якім яны знаходзяцца 
да моманту прыбыцця камісіі. Падобнае распарад-
жэнне было дадзена Полацкаму і Пінскаму павято-

вым судам і павятовым страпчым48. Губернскія ўла-
ды не хацелі браць на сябе клопат аб падрыхтоўцы 
дакументаў да рэвізіі, не маючы адпаведных кадраў 
і фінансавання. Камісія ж намагалася перакласці гэ-
тую працу на мясцовыя ўлады. У Пінску, дзе, па яе 
звестках, захоўвалася больш за 400 кніг, яна прапа-
навала павятоваму суду тэрмінова прыняць меры па 
прашнуроўцы і перакрэсліванні гэтых кніг, у выпад-
ку ігнаравання гэтага звароту пагражала данясеннем 
міністру юстыцыі49.

Полацкі павятовы суд меў больш за 200 кніг, што 
захоўваліся ў будынку базыльянскага манастыра. У 
лютым 1835 г. былі ўдакладненыя патрабаванні камісіі 
да Дынабургскага і Полацкага судоў па падрыхтоўцы 
дакументаў да рэвізіі. Камісія прасіла прадаставіць 
больш дакладныя звесткі: колькі, калі і якія метрыч-
ныя і актавыя кнігі паступілі, якіх цэркваў, ці ёсць во-
піс кніг, ці патрабаваліся кім-небудзь і ці рабіліся з іх 
копіі і выпісы, у якім стане яны знаходзяцца і чаму не 
прыведзеныя ў парадак50. Дзейнасць Полацкага па-
вятовага суда па навядзенні парадку ў актавых кнігах 
была, аднак, прыпыненая пратэстам віцебскага гу-
бернскага пракурора. Спаслаўшыся на тое, што яна 
можа прывесці да знішчэння значнай часткі дакумен-
таў, сярод якіх маглі сустракацца і важныя, ён зага-
даў прашнураваць кнігі ў тым стане, у якім яны былі, 
і трымаць да прыезду камісіі. Такое ж распараджэн-
не было выдадзена Віцебскім губернскім праўлен-
нем адносна кніг Дынабургскага павятовага суда. 
Такім чынам, розныя дзяржаўныя органы выдавалі 
распараджэнні, якія супярэчылі адно аднаму51. Ка-
місія патрабавала ўпарадкавання актаў і метрык, а 
губернскія пракуроры і губернскія праўленні — запя-
чатаць кнігі і не чапаць іх да яе прыбыцця.

У адказ на запыты камісіі адносна стану мясцова-
га архіва Полацкі павятовы суд адзначаў, што вопісаў 
спраў няма, справы не раскладзеныя па храналогіі, 
паколькі новым наглядчыкам і службоўцам яны былі 
перададзеныя без вопісаў, а многія старыя нагляд-
чыкі ўжо памерлі. Гэты факт сведчыць пра адсутнас-
ць у першай трэці XIX ст. наладжанай архіўнай справы 
і кантролю за дакументамі. З Дынабургскага павято-
вага суда паведамлялася, што яго актавыя дакумен-
ты, верагодна, ніколі не былі пераплеценыя і знаход-
зяцца ў лістах "у адной кучы"52. Відаць, колькасць да-
кументаў у Дынабургскім судзе не была вялікай, па-
колькі пасля першага распараджэння губернскага 
праўлення члены суда пачалі складаць дакументы 
па гадах, месяцах і днях і амаль скончылі, калі атры-
малі прадпісанне Віцебскага губернскага праўлення 
апячатаць кнігі ў такім стане, у якім тыя знаходзіліся.

Камісія, у сваю чаргу, зноў патрабавала скласці 
рэестры і пранумараваць старонкі актавых і метрыч-
ных кніг у павятовых судах, правесці іх апісанне. Але 
на гэта ўплывалі арганізацыйныя цяжкасці. Так, ві-
цебскі губернскі пракурор у студзені 1835 г. паведа-
міў ў камісію, што не можа выканаць патрабавання 
з-за таго, што ўсе павятовыя страпчыя былі каман-
дзіраваныя ў паветы для паверкі 8-й рэвізіі53. Віцеб-
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скі губернскі крымінальных спраў страпчы здзеклі-
ва напісаў у камісію, што "не в состоянии исполнить 
приятнейшего поручения комиссии", паколькі знахо-
дзіўся ў доўгатэрміновай камандзіроўцы. Ён нагадаў, 
што па законе ў яго адсутнасць, пытанне павінен вы-
рашаць губернскі казённых спраў страпчы, да якога і 
прапаноўваў звярнуцца54. 

7 студзеня 1835 г. камісія пачала рэвізію звезе-
ных метрычных кніг у Мінскай рымска-каталіцкай ду-
хоўнай кансісторыі. Акрамя гэтага яна павінна была 
працаваць у трох грамадзянскіх палатах і трыццаці 
павятовых судах, дзе захоўваліся актавыя кнігі. За 
студзень камісія прагледзела 55 кніг (амаль 42 тыс. 
старонак), занесла ў спецыяльны журнал звесткі пра 
заўважаныя фальсіфікацыі і склала рэестр кніг55. 5 са-
кавіка яна рапартавала, што апрацавала і здала на 
захаванне ў кансісторыю ўжо 443 метрычныя кнігі на 
33 085 аркушах, а ў архіў Мінскай грамадзянскай па-
латы — 87 актавых кніг на 13 316 аркушах56.

Цікава, што чалец камісіі П.Мердэр якраз у са-
кавіку 1835 г. быў узведзены ў чын генерал-маёра. Ад-
нак, магчыма, па прычынах, звязаных з яго службай 
у корпусе жандараў, ён рэальна не працаваў у другім 
складзе камісіі, а толькі фармальна лічыўся яе чаль-
цом. Камісія накіравала яму ліст, у якім паведамляла, 
што пакінула месцы ў прарэвізаваных кнігах для яго 
подпісу, а таксама прасіла паведаміць, па якой прычы-
не ён не можа прымаць удзел у яе працы, паколькі ад-
сутнасць Мердэра стварала пэўныя цяжкасці. Пазней 
яна накіравала адпаведны зварот у міністэрства юс-
тыцыі аб яго замене, што і было зроблена57.

3 красавіка камісія рапартавала, што ў сакавіку 
1835 г. яна прывяла ў парадак усе кнігі Мінскага па-
вятовага суда (688), а ўсяго з пачатку года ў гра-
мадзянскай палаце, кансісторыі і павятовым судзе 
1773 кнігі на больш чым 364 тысячах аркушаў58.

Звяртае на сябе ўвагу хуткасць работы камісіі з 
дакументамі. Вельмі сумніўна, каб яе чальцы якасна 
праглядалі актавыя кнігі. Нават калі дапусціць, што ка-
місія працавала тры месяцы без выхадных, па 12 га-
дзін на суткі, атрымаецца, што яны праглядалі амаль 
340 старонак за гадзіну, ці па 6 старонак на хвіліну. 
Пры гэтым ім трэба было ўносіць свае заўвагі ў адпа-
ведны журнал. Такі тэмп працы можа сведчыць пра 
даволі фармальнае азнаямленне чальцоў камісіі са 
зместам актавых і метрычных кніг і выяўленне толь-
кі найбольш відавочных фальсіфікацый і падлогаў.

Пасля завяршэння працы ў Мінску, здаўшы жур-
налы ў губернскае праўленне, камісія накіравалася 
ў павятовыя гарады губерні. Тым часам прыйшла ін-
фармацыя, што распараджэннем міністра юстыцыі 
ад 8 лютага была закрыта аналагічная рэвізійная ка-
місія для Кіеўскай, Валынскай і Падольскай губерняў, 
якая скончыла сваю працу59. Гэты факт прыспешваў і 
мясцовую камісію да завяршэння работы. Тым часам 
ішла актыўная падрыхтоўка да рэвізіі актавых кніг у 
Магілёўскай губерні, у якую яна павінна была вярнуц-
ца. Так, 22 красавіка 1835 г. Мсціслаўскі павятовы суд 
дакладваў, што скончыў сартыроўку архіва актавых 

кніг, які моцна пацярпеў у вайну 1812 г. Далей стая-
ла задача зрабіць новыя пераплёты і прашнураваць 
кнігі. Для гэтых мэт сярод мясцовых яўрэяў-перап-
лётчыкаў былі аб’яўленыя таргі на работы, у сувязі з 
чым павятовы суд прасіў губернскае праўленне хут-
чэй вырашыць справу з выдзяленнем адпаведнай су-
мы. Меркавалася, што пераплёт актаў, напісаных на 
польскай мове, а гэта было 54 кнігі, будзе скончаны 
праз месяц. Праблема была з 15 кнігамі актаў, напіса-
нымі на старабеларускай мове (у арыгінале: "писан-
ные старинным славянским почерком"). Прачытаць іх 
у судзе не маглі, у выніку губернскае праўленне зака-
зала перакладчыка, але ён у час так і не прыбыў. Та-
му суд паведамляў камісіі: "для того к разборке при-
ступить за незнанием сего почерка невозможно"60.

У красавіку камісія працавала з актавымі кнігамі 
Барысаўскага, Дзісненскага і Вілейскага паветаў. Па-
водле чарнавіка рапарту за красавік былі апрацава-
ныя 333 кнігі на 83 219 аркушах у Барысаве, 132 кні-
гі на 27 835 аркушах у Дзісне і 141 кніга на 37 454 ар-
кушах у Вілейцы, а таксама 44 метрычныя і актавыя 
кнігі ў Мінскай духоўнай кансісторыі. У кнігах Бары-
саўскага павятовага суда камісія выявіла тры пада-
зроныя запісы — каралеўскі прывілей на чын падча-
шага Рафаіла Петрусевіча і два няскончаныя запісы 
таксама на прозвішча Петрусевіч. 

Па-ранейшаму заставаліся цяжкасці ў працы ка-
місіі. 3 мая ў міністэрства юстыцыі камісія паведам-
ляла, што прызначаны на месца генерал-маёра Мер-
дэра маёр корпуса жандараў Камінскі так і не прыбыў 
з Тамбова ў Мінск, таму камісія працягнула працу ў 
складзе толькі наяўных яе чальцоў61. 

За май камісія планавала скончыць працу ў па-
ветах Мінскай губерні і накіравацца для рэвізіі ме-
трычных кніг ў Магілёўскую. Пры гэтым яна планава-
ла змяніць фармат работы. Губернатару Б.Бажанаву 
быў дасланы ліст з просьбай, каб рымска-каталіцкая 
кансісторыя метрычныя кнігі, яшчэ не разгледжаныя 
камісіяй, прадаставіла для яе прагляду і змацаван-
ня пячаткай у павятовых гарадах, пры гэтым каман-
дзіраваўшы свайго дэпутата. Камісія прасіла таксама 
камандзіраваць у яе склад магілёўскага губернскага 
страпчага. Ён павінен быў прыбыць 15 чэрвеня 1835 г. 
у Беліцу, куды яна планавала накіравацца62. Далей 
яе шлях ішоў у Рагачоў і Стары Быхаў. У маі камісія 
ўжо заканчвала сваю працу ў Мінскай губерні. У Пін-
ску яна апрацавала 173 актавыя кнігі на 195 008 ар-
кушах, у Слуцку 174 кнігі на 34 963 аркушах, у Ігуме-
не 90 кніг на 16 950 аркушах, а таксама 29 метрычных 
кніг на 1632 аркушах. Разам — 466 кніг на 248 633 ар-
кушах. Нават пры штодзённай 12-гадзіннай яе пра-
цы яна павінна была праглядаць па 8300 аркушаў у 
дзень, ці 690 лістоў у гадзіну! Пры такім тэмпе лісты 
можна было агледзець толькі візуальна, не ўнікаю-
чы ў іх змест. Камісія паспела прагледзець такса-
ма 187 кніг кансісторыі, у якія ўпісваліся распара-
джэнні начальства, і не знайшла там актаў акупа-
цыйных французскіх уладаў 1812 г. і паўстанцкіх ор-
ганаў 1830—1831 гг. (выяўленне якіх таксама ўвахо-
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дзіла ў яе абавязкі), але выявіла акты 1812 г. у кнігах 
11 прыходаў. Гэтыя акты былі накіраваныя мінскаму 
грамадзянскаму віцэ-губернатару для прыняцця ра-
шэння адносна іх63.

За чэрвень 1835 г. камісія ўжо паспела апраца-
ваць актавыя кнігі ў павятовых судах Мінскай і Магі-
лёўскай губерняў — Бабруйскага (104), Мазырска-
га (85), Рэчыцкага (75), Беліцкага (64), Рагачоўскага 
(175), Быхаўскага (107) — усе разам на 191 117 ста-
ронках, а таксама 69 метрычных кніг у Беліцкім, 
Рагачоўскім паветах і ў Магілёве на 2572 аркушах. 
У дадатак камісія прарэвізавала 118 актавых кніг на 
8284 старонках у Магілёўскай палаце грамадзянска-
га суда. Усяго было праверана, паводле звестак са-
мой камісіі, 201 973 аркушы. Камісія паведаміла пра 
два выяўленыя выпадкі дапісак у актавыя кнігі ў Ма-
зырскім і Беліцкім паветах, зробленыя яўна іншым 
почыркам, і ў кнігах за XIX ст., у той час як дакумен-
ты тычыліся маёмасных спраў сярэдзіны XVIII ст.64. 
Ведаючы пра меркаванні пазнейшых архівістаў ад-
носна фальсіфікацый дакументаў, можна сказаць, 
што камісія выявіла толькі самыя няякасныя да-
піскі, якія яўна кідаліся ў вочы. Асноўная ж колькасць 
падлогаў, відаць, так і засталася па-за яе ўвагай.

Што цікава, маёр Камінскі з Тамбова так і не 
з’явіўся ў камісію ў ліпені, што змушала яе прасіць 
яго як найхутчэй накіравацца з паездкай па тых га-
радах, дзе яна ўжо была, і хаця б падпісаць праве-
раныя кнігі, а пасля накіравацца ў Магілёў для пра-
цы ў складзе камісіі65. 3 жніўня камісія атрымала ад 
Камінскага ліст, у якім ён тлумачыў сваю адсутнас-
ць загадам начальства накіравацца ў Мінск і нікуды 
не выязджаць да паступлення новых распараджэн-
няў66. Можа скласціся ўражанне, што корпус жан-
дараў у асобах яго чыноў фактычна сабатаваў свой 
удзел у рэвізіі. Чальцы камісіі ад яго пасля непраця-
глай працы палкоўніка Мердэра, так і не з’явіліся да 
яе закрыцця. Магчыма, з-за таго, што ад пачатку рэ-
візія была ініцыяваная міністэрствам юстыцыі і кор-
пус жандараў разглядаў свой удзел у мерапрыемст-
ве як вымушаны і не адпаведны профілю дзейнасці.

У ліпені, відаць, "набіўшы руку", камісія паказала 
яшчэ больш хуткі тэмп працы. Паводле яе рапарта, 
было апрацавана 929 актавых кніг на 191 903 старон-
ках у Аршанскім, Сененскім, Чавускім, Чэрыкаўскім, 
Клімавіцкім і Мсціслаўскім паветах, а таксама 134 ме-
трычныя кнігі ў Аршанскім, Сененскім, Бабінавіцкім, 
Копыскім, Чавускім, Чэрыкаўскім, Клімавіцкім і Мсці-
слаўскім паветах на 296 416 аркушах. Камісія паве-
дамляла, што скончыла сваю працу ў Мінскай і Магі-
лёўскай губернях і накіроўвалася ў Віцебск, "а оттуда 
преимущественно в г. Полоцк для приведения в по-
рядок как актовых книг в архиве тамошнего уездного 
суда в значительном количестве из древних лет хра-
нящихся; так равно метрических, по Полоцкой унит-
ской духовной консистории, тех унитских приходов, 
в коих находится шляхта унитского исповедания"67.

Тым часам ішла работа над апрацоўкай акта-
вых кніг Полацкага і Дынабургскага павятовых су-

доў. Вышэй намі было адзначана, што яны былі абы-
як падшытыя, і для правядзення іх рэвізіі неабходна 
было іх расшыць і правесці работу па ўпарадкаванні. 
У канцы чэрвеня 1835 г. губернскае праўленне зага-
дала Полацкаму павятоваму суду ў прысутнасці па-
вятовага страпчага і паліцмайстра прывесці ў пара-
дак гэтыя актавыя кнігі. 

Аднак зноў узнікла праблема адсутнасці адпавед-
ных кадраў з веданнем лацінскай, старабеларускай 
і польскай моў. Для працы з актамі на польскай мо-
ве "и извлечения из оных нужнейших сведений, осо-
бенно в политическом отношении к России" быў за-
прошаны "вядомы сваёй дабранадзейнасцю" іера-
манах былога францысканскага манастыра Кутоўскі. 
Для камандзіравання чалавека з веданнем лацінскай 
мовы быў накіраваны запыт у праўленне Беларускай 
вучэбнай акругі. Па магчымасці патрэбныя былі лю-
дзі з адначасовым валоданнем як польскай і ла-
цінскай мовамі, так і "древнего русского почерка". 
Праўленне акругі прапанавала камандзіраваць вы-
кладчыка Полацкага павятовага дваранскага вучы-
лішча Рындзіна, дзейснага студэнта педагагічнага ін-
стытута Лагачова і кандыдата Ксеневіча. Гэтым асо-
бам было даручана ў вольны ад заняткаў час узяцца 
за разбор актавых дакументаў у Полацкім павято-
вым судзе і складанне з іх патрэбных вытрымак68. Ці 
праведзена была ў выніку гэтая работа і якім чынам 
аплочвалася, невядома.

31 ліпеня 1835 г. рэвізійная камісія атрымала па-
станову Мінскага губернскага праўлення з патраба-
ваннем перадаць перапіску адносна метрык пра-
тэстанцкіх цэркваў, журналы камісіі і "прочие све-
дения" адносна актавых кніг Мінскай палаты грама-
дзянскага суда, Мінскага павятовага суда, а такса-
ма змацаваныя на 37 лістах вопісы актавых кніг Ба-
рысаўскага, Вілейскага і Дзісенскага павятовых су-
доў у архіў губернскага праўлення69. У гэты ж час ві-
цебскаму губернскаму крымінальных спраў страпча-
му Сабалеўскаму ўсё ж знайшлі часовую замену, і ён 
быў камандзіраваны ў Полацк у склад камісіі.

Прыбыўшы 16 жніўня у Полацк, камісія са здзіў-
леннем даведалася, што, нягледзячы на ўсе рас-
параджэнні, архіў Полацкага павятовага суда хоць 
і быў распячатаны, але працы па прывядзенні яго ў 
парадак не праводзіліся. Працягваўся пошук спе-
цыялістаў з веданнем мовы, не было пераплётчы-
каў70. Узніклі непаразуменні і з мясцовым началь-
ствам. Паліцмайстар, які павінен быў удзельнічаць 
у прапячатцы архіўных кніг, убачыўшы іх, адмовіўся 
распячатваць і закамандаваў іх вынесці часткамі з 
месца захоўвання — Полацкага базыльянскага ма-
настыра. Толькі ў пачатку жніўня па невядомых нам 
прычынах паліцмайстар усё ж пагадзіўся распяча-
таць архіў. Для ўпарадкавання актаў была ўтворана 
цэлая канцылярыя пад кіраўніцтвам полацкага павя-
товага страпчага. Апошні абяцаў скончыць працу да 
1 верасня 1835 г.71.

Паколькі камісія не магла працаваць з актавымі 
кнігамі да завяршэння іх упарадкавання, яна займа-
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лася рэвізіяй метрычных кніг. У Полацку было пра-
гледжана і прашнуравана 282 такія кнігі на 11 817 
аркушах72. У журнале 26 жніўня 1835 г. былі запіса-
ны заўвагі, зробленыя камісіяй па прыхадскіх кнігах. 
Некалькі з іх працытуем: "В переплете старом, ве-
дена небрежно со многими помарками, и на 13-ти 
лоскутах написаны метрики" (кніга хросту Малаш-
кавіцкага прыходу за 1737—1774 гг.). "В переплёте 
старом, ведена не довольно порядочно, многие ме-
трики с подчистками и поправками в именах и на-
званиях, к тому же 25 лоскутов с метриками, а на 115 
стр. вложен целый полулист с восьмью метриками" 
(кніга хросту Стракальскага прыходу за 1778—1820 
гг.). "В переплете годном, сначала ведена небрежно 
с подчистками и поправками в именах, сверх того на 
7-м листе в 4-й метрике Кирей Гриневич, на подчи-
щенном написан "szlachetnie urodzony", потом до-
вольно порядочно" (кніга хросту Стракальскага пры-
ходу за 1828—1834 гг.)73.

24 жніўня камісія атрымала ліст ад маёра Камін-
скага з тлумачэннямі, што ён вымушаны накіравац-
ца ў барысаўскія ўладанні Радзівілаў для разборкі 
фактаў прыцяснення сялян, але абяцаў адразу па-
сля разгляду справы накіравацца па паветах і пад-
пісаць прагледжаныя камісіяй метрычныя і актавыя 
кнігі74. У той жа дзень камісія за подпісамі Казмінска-
га, Недабыльскага і Сабалеўскага накіравала яму ад-
каз, у якім папярэджвала, што яна плануе скончыць 
сваю дзейнасць да 15 лістапада 1835 г. і яму неаб-
ходна паспець падпісаць усе правераныя актавыя і 
метрычныя кнігі па павятовых і губернскіх гарадах 
Віцебскай і Магілёўскай губерняў і паспець прыбыць 
у камісію для падпісання дакументаў і журналаў са-
мой камісіі перад яе закрыццём75. Фактычна Камін-
скі ўхіліўся ад працы ў камісіі і толькі падпісваў даку-
менты постфактум.

У жніўні камісія планавала вярнуцца ў Віцебскую 
губерню, спачатку прагледзець метрычныя кнігі По-
лацкай грэка-каталіцкай кансісторыі. Але зноў узніклі 
цяжкасці з тым, што адзін віцебскі губернскі страп-
чы быў адпраўлены па справах службы і не мог далу-
чыцца да працы камісіі, а другі — Сабалеўскі — быў 
прызначаны на пасаду губернскага пракурора. Ка-
місія скардзілася на адсутнасць страпчага віцебска-
му віцэ-губернатару Н.Кліменцьеву — "комиссия бу-
дет действовать и без него, но чрез то высочайшее 
повеление не будет исполнено в точности"76.

31 жніўня 1835 г. камісія пачала сваю працу ў 
Полацкім павятовым судзе без страпчых, хоць яны 
павінны былі не толькі ўдзельнічаць у працы камісіі, 
але і падпісваць прагледжаныя ёй актавыя кнігі і жур-
налы камісіі. Яна скардзілася, што з-за адсутнасці 
страпчых парушаюцца правілы правядзення рэвізіі77. 
Тым не менш камісія прыступіла да працы. Ужо 9 ве-
расня з-пад пяра яе пісара выйшла заключэнне аб 
актавых кнігах Полацкага павятовага суда, якое дае 
вельмі выразнае тлумачэнне таго, як і якія акты най-
часцей падрабляліся, з якімі праблемамі сутыкнулася 
камісія ў сваё працы: "Все эти акты, исключая двад-

цать с лишком книг, которые в старом кожаном пе-
реплете, находятся от давных, по-видимому, лет без 
переплёта и в совершенном беспорядке. Были сва-
лены в кучи, по листам, листочкам и лоскутам, пере-
мешаны в годах, и в таком виде хранились в особом 
архиве Базилианского монастыря, в месте влажном 
и без ближайшего присмотра, от чего многие из них 
подвержены гнилости и повреждению до того, что от 
листов одни лишь клочки остались. По прибытии сю-
да… комиссии, хотя акты те, при усердном старании 
и заботливости судьи Клепацкого, недавно в дозор-
ность сию вступившего, подобраны по годам и при-
ведены в некоторый порядок, переплетены в книги, 
хотя между тем без окладочных досок, но по много-
численности их с лишком за триста лет собравших-
ся по затруднительности годов, в разобрании годов, 
месяцев и чисел тех, кои на древнем славянском 
языке писаны и по поспешности с какою подбира-
лись они, чтобы не причинить дальнейшей останов-
ки в действиях комиссии, таковой подбор произве-
ден не с совершенною исправностию. Во всех по-
чти книгах акты оказались пермешаны в месяцах и 
числах так, что начинаются последними и заканчи-
ваются первыми месяцами. В иных же книгах нахо-
дятся документы предыдущих или последующих го-
дов. Древнейшие акты шестнадцатого века писаны 
славянским почерком и наречием и довольно поря-
дочно, в семнадцатом в перемесь славянско-поль-
ском. В восемнадцатом же столетии совершенно на 
польском языке, и сии-то нередко с многими пере-
марками, подчистками, поправками, и приписками. 
Во всякой почти из тех книг, кои не были прежде пе-
реплетены, встречаются документы сомнительные, 
как по свежести бумаги, так и по новости почерка, со-
вершенно отличному от древнего. Иные отличают-
ся в подлоге самим даже стемпелем бумаги гораздо 
позднейших годов, чем самые акты на них писанные. 
Сверх того, вложены под годы древних актов в виде 
явки множество партикулярных копий и выписей из 
актов, также на новой бумаге и отличных от древне-
го почерком писанные. Впрочем, некоторые только 
из подобных актов, обративших на себя по сомни-
тельности своей внимание, означены комиссией в 
самих книгах"78.

У рапарце камісіі ад 9 верасня адзначалася, што 
акрамя 216 актавых кніг мясцовага павятовага суда 
камісія пасля прыбыцця 14 жніўня ў Полацк займа-
лася метрычнымі кнігамі ў грэка-ўніяцкай духоўнай 
кансісторыі тых прыходаў, у якіх пражывала шлях-
та "унитского исповедания". Такіх кніг да 9 верасня 
было прагледжана 282 на 11 817 аркушах, таксама 
20 кніг рымска-каталіцкіх прыходаў на 422 аркушах. 
Разам метрычных і актавых кніг у Полацку налічва-
лася 518 на 171 703 аркушах. Аб усіх заўвагах, зро-
бленых камісіяй адносна актавых кніг, было "подроб-
но объявлено в журнал и поставлено в виду уездно-
го суда, для соображения при выдаче просителям 
из тех акт требуемых выписей". Камісія паведамля-
ла пра гэтыя факты таксама ў міністэрства юстыцыі, 
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скардзячыся, што вымушаная была па-ранейшаму 
працаваць без Камінскага79.

Далей камісія накіравалася ў Себеж, пра што да-
ведваемся з паведамлення Віцебскай казённай па-
латы, якая інфармавала пра камандзіраванне туды ж 
віцебскага губернскага крымінальных спраў страп-
чага Камінскага. Ён запатрабаваў ад полацкага па-
вятовага казначэйства на раз’езды па гарадах гу-
берні 200 рублёў80.

Аб працы камісіі ў Віцебскай губерні з 9 верас-
ня па 1 кастрычніка 1835 г. захаваўся рапарт: у Дры-
сенскім павеце ў павятовым судзе знаходзілася 
64 кнігі на 11 076 аркушах, у Дынабургскім 123 на 
34 284, у Рэжыцкім 71 на 7104, у Люцынскім 58 на 
9080 аркушах, у Себежскім 59 на 14 760, а ўсяго разам 
375 на 76 304 аркушах. Метрычных кніг у Дрысе — 11 
на 422 аркушах, у Дынабургу 56 на 3130, у Рэжыцы 
39 на 1630, у Люцыне 66 на 4489, у Себежы 25 на 
1233. Усяго разам 572 на 87 208 аркушах. Камісіі так-
сама перадалі на рэвізію кнігі, якія ўтрымлівалі прад-
пісанні начальства. У чарговы раз камісія адзнача-
ла, што яе чалец Камінскі так і не з’явіўся для працы 
ў складзе камісіі81. Ён 4 верасня паведаміў камісіі, 
што з Барысава вымушаны накіравацца ў Дубна "па 
ўскладзеных на яго абавязках", і абяцаў з’явіцца для 
падпісання кніг да 15 кастрычніка, але з агаворкай, 
якая пакідала няшмат надзей на тое, што ён з’явіц-
ца — "будь не последует какой-либо непредвиден-
ной к тому причины"82.

29 кастрычніка камісія паведаміла ў міністэрст-
ва юстыцыі, што скончыла сваю працу "ровно в год 
со времени восстановления действия её 29 октя-
бря прошлого 1834 года, несмотря на то, что дело 
это многотрудное и многосложное, сопряжённое с 
беспрерывными разъездами по 34 уездам надлежа-
ло производить почти сизнова по причинам извест-
ным в первоначальном донесении комиссии депар-
таменту от 31 октября того ж года"83.

Пасля завяршэння рэвізіі камісія займалася скла-
даннем вопісаў спраў, журналаў і рэестраў, якія па-
сля здаваліся ў Мінскі губернскі архіў. Міністру юсты-
цыі была прадстаўленая справаздача. Маёр Камінскі, 
як можна здагадацца, так і не з’явіўся для падпісан-
ня дакументаў да 12 кастрычніка. Пасля завяршэн-
ня работы камісія пакінула яму падрабязны рэестр 
неабходных для падпісання дакументаў, пра што ін-
фармавала міністэрства юстыцыі84. Цікава і тое, што 
ў рэвізіі кніг па Дынабургскім павеце не удзельнічаў 
і мясцовы павятовы страпчы, які падпісваў дакумен-
ты ўжо пасля заканчэння непасрэднай працы камісіі 
ў павеце85.

У канчатковым рапарце камісіі пераказваліся 
маршруты яе перамяшчэння, праведзеная рабо-
та і выяўленыя фальсіфікацыі: "…почти во всех ста-
рых метриках о крещении более или менее оказы-
вается метрик таких, из коих одни очевидно припи-
саны отличным от прочих почерком и чернилами, не 
только на остававшихся прежде пробелах и между 
строк, но и на полях, а другие написаны либо на под-

чищенном, или на наклеенных на бывших метриках, 
лоскутах, иные же переправлены в именах и назва-
ниях, с прибавлением слов "nobilium", а в польских 
"urodzonych", означающих благородство звания. Для 
предупреждения на будущее время покушения к по-
добным подделкам все о таковых метриках подроб-
ные замечания комиссии внесены не только в жур-
налы ея, которые от этого сделались довольно про-
странны и многотрудны, но и в самые метрические 
книги в коих оказались подделки. Замечания эти с 
сылкою на страницы и указанием на сомнительные 
метрики, написаны в конце метрик, где печать ко-
миссии приложена, подписаны всеми членами ко-
миссии и духовной консистории, или духовными де-
путатами. Мера сия, при всей ея затруднительности 
в исполнении, признана комиссиею тем полезней-
шею, что журналы ея с замечаниями своими, назна-
чены по инструкции в архив губернского правления. 
Написанные же в самих книгах замечания всегда бу-
дут в виду консистории, которая в случае требования 
выписей из метрик, обязана будет не принимать их 
в соображение или усомнится при выдаче выписей 
из метрик комиссиею признанных сомнительными. 
Впрочем, и самые оговорки комиссиею сделанные 
на всех тех книгах, кои ведены довольно чисто и по-
рядочно, "что в них нет ни подчисток, ни поправок, 
ни приписок" послужат с пользою к удержанию от 
новых подлогов потому, что при таковых оговорках, 
всякая подделка тотчас может быть открыта и дока-
зана, что она сделана после уже скрепы комисии".

Адносна выяўлення актаў Камісіі ВКЛ 1812 г. і паў-
станцкіх распараджэнняў 1830—1831 гг. адзначала-
ся: "Вместе с сим комиссия, во исполнение предпи-
саний… от 18 сентября 1834 г. и 22 марта сего года 
пересматривала с должной старательностью и все 
представленные ей книги при римско-католических 
церквях находящиеся, в коих заключаются предпи-
сания начальства; но ни в сих книгах, ни же в метри-
ческих не оказалось никаких мятежнических актов 
1831 года. В одиннадцати только подобных приход-
ских книгах Минской губернии найдены комиссиею 
разные неприличные акты, прокломации и распоря-
жения бывшего временного возмутительного прави-
тельства 1812 года. Каковые книги в мае сего года 
и препровождены к минскому губернатору для над-
лежащего рассмотрения и уничтожения их. Незави-
симо от сего, все почти настоятели римско-католи-
ческих церквей согласно распоряжению епархиаль-
ного начальства, представили комиссии собствен-
норучные подписки свои в том, что у них не было и 
нет никаких актов законной власти противных. Что 
касается грекоунитского духовенства, то комиссия 
в проезд свой по уездам, требовала и от них к рас-
смотрению своему книги, в коих записываются пред-
писания начальства, но все они отзывались, что при 
церквах их подобных книг вовсе нет, да и белорус-
ская грекоунитская консистория во время приведе-
ния в порядок метрических книг ея, письменно уве-
домила комиссию, что и сама она, вследствии ука-
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за грекоунитской коллегии настоятельно требовала 
представления сказанных книг, но все почти благо-
чинные донесли ей, что при церквях (…) вовсе нет 
таких книг, да и о заведении их от епархиального 
начальства предписаний не было. Некоторые толь-
ко священники Минской губернии Борисовского 
уезда сами завели подобные книги, которые и пред-
ставили в духовную консисторию и которые комис-
сиею были рассмотрены, но в них также не оказа-
лось ничего противного.

Комиссия, окончив в один год со времени вос-
становления действия ея, возложенное на неё по-
ручение… сдала в архив губернских правлений…, 
всё своё производство, как-то: ведомости о метри-
ческих и актовых книгах, в коих заключены предпи-
сания начальства, представленных к рассмотрению 
и скрепы ея. Подписки римско-католического духо-
венства в неимении мятежнических актов. Журна-
лы комиссии и переписка ея, все переплетённые в 
двадцать три книги".

У рапарце таксама адзначалася, што камісія зда-
ла падшытую ў 22 кнігі дакументацыю аб сваёй дзей-
насці ў Мінскі губернскі архіў86. Шнуравыя фінанса-
выя кнігі і пячатка камісіі былі адпраўленыя ў міністэр-
ства юстыцыі.

У фінальнай фінансавай справаздачы былі адзна-
чаныя выдаткі: "На разъезды для членов комиссии ко-
лежского советника Козминского и титулярного со-
ветника Недобыльского употреблено прогонных де-
нег 1697 р. и 94 ¾ копейки, а на канцелярские при-
пасы, из отпущенных трёхсот рублей израсходовано 
186 р. 27 коп., остальные 113 р.72 к., деньги отосла-
ны в Витебское уездное казначейство".

У заключэнні камісія прыводзіла звесткі пра вы-
яўленыя факты фальсіфікацый: "…при рассмотре-
нии актовых книг открыты ей в некоторых уездных 
судах сомнительные и даже поддельные докумен-
ты, как то разные привилегии королевские и другие 
документы служащие к доказательству дворянско-
го происхождения, о которых, подобно как и о под-
ложных метриках, комиссиею сделаны надлежащие 
замечания не только по журналам ея, но и в самих 
сих книгах, в других же, особенно в древнем полоц-
ком архиве, бывшем до прибытия комиссии в ли-
стах без переплёта, найдены комиссиею немалое 
количество документов вложенных в древние акты 
за сто и более лет в виде копий и выписей из дру-
гих актов, написанных на отличной и новейшей бу-
маге и новейшим почерком, нисколько не похожим 
на древний, никем не помеченных и не засвидетель-
ствованных в своё время явке их в акты, что также 
объяснено как в журнале комиссии, так и в некото-
рых книгах, и сверх того поставлено на вид полоц-
кого уездного судьи".

Камісіяй былі дадзены і канкрэтныя прапановы 
па барацьбе з фальсіфікацыямі: "…для предупре-
ждения того, чтобы кто-либо не воспользовался су-
довыми выписями из таковых сомнительных актов в 
виде действительных, комиссия полагает весьма по-

лезным: чтобы последовало уже из Правительству-
ющего Сената (…) распоряжение касательно объяс-
нения в выдаваемых метрических выписах того, в ка-
ком виде подлинные метрики найдены, распростра-
нить и на выписи выдаваемые из акт уездных судов, 
с таким дополнением, чтобы при выдаче выписей из 
тех книг, в коих находятся замечания комиссии, было 
чинимо соображение с сими замечаниями, объясня-
емыми и в самых выдаваемых просителям выписах". 

Камісія давала таксама агульную статыстыку 
прагледжаных актавых кніг і метрык. Было правера-
на 5124 актавыя кнігі на 1 588 176 аркушах і 2832 ме-
трычныя кнігі на 184 267 аркушах87.

Аналіз заканадаўчых дакументаў і справаводст-
ва камісіі дазволіў прасачыць на прыкладзе яе дзей-
насці механізм збору цэнтральнымі ўладамі інфар-
мацыі, яе аналізу і выпрацоўкі рашэнняў і іх наступ-
ную рэалізацыю на месцах. Так, данясенні аб фаль-
сіфікацыях у заходніх губернях імперыі, якія пасля 
выдання ў 1831 г. закона "Аб разборы шляхты" па-
чалі масава паступаць цэнтральным уладам, паслу-
жылі прычынай стварэння спецыяльнай камісіі для 
расследавання справы пад кіраўніцтвам набліжана-
га да імператара сенатара І.Лабанава-Растоўска-
га і віленскага генерал-губернатара Н.Далгарукава. 
Па выніках працы гэтай камісіі былі высветленыя 
шляхі фальсіфікацыі дакументаў. Каб спыніць маса-
выя фальсіфікацыі, у заходніх губернях было створа-
на тры камісіі для рэвізіі метрычных і актавых кніг88. 
Як пасля высветлілася, камісія Лабанава-Растоўска-
га недастаткова вывучыла справу, паколькі ў далей-
шым у інструкцыю камісіі давялося ўносіць значныя 
карэктывы. Гэта выклікала цяжкасці пры правядзенні 
рэвізіі. Камісія Лабанава-Растоўскага, а адпаведна і 
вышэйшыя органы ўлады, не мелі дакладных звестак 
аб тым, у якім стане знаходзіліся актавыя і метрыч-
ныя кнігі на тэрыторыі заходніх губерняў, а сам закон 
аб правядзенні рэвізіі прымаўся без дастатковай яго 
прапрацоўкі і ўліку ўсіх складанасцяў рэалізацыі. Так, 
многія актавыя кнігі былі расшытыя, частка дакумен-
таў страчаная з-за іх захавання ў неадпаведных умо-
вах. Многія актавыя кнігі былі пашкоджаныя, адсут-
нічалі рэестры і вопісы кніг, што станавілася прычы-
най знішчэння каштоўных дакументаў. Дзеючыя ар-
хівісты, тлумачачы такі стан архіваў, спасылаліся на 
сваіх папярэднікаў, перакладалі віну за недахопы на 
іх альбо на наступствы ваенных дзеянняў 1812 г. Усё 
гэта высветлілася толькі пасля таго, як камісія пачала 
сваю працу. Кепскі стан актавых кніг быў вынікам ад-
сутнасці кантролю цэнтральных уладаў за іх захава-
насцю, не было і адзінай дзяржаўнай установы, якая 
б займалася збераганнем архіўных дакументаў. Га-
ротны стан архіўнай справы і непарадкі ў захаванні 
дакументаў спрашчалі фальсіфікацыю і падлог да-
кументаў аб шляхецкім паходжанні. Не выклікае сум-
ненняў, што самі архівісты былі замешаныя ў гэтым. 
Падобны стан архіўнай справы ў заходніх губерніях 
пацвярджаецца і ўспамінамі пазнейшых архівістаў — 
Самаквасава, Ляліна, Спрогіса, Мяніцкага89.
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Праца камісіі выявіла значныя недахопы ў заха-
ванні метрычных кніг. Некаторыя з іх аказаліся на ру-
ках у памешчыкаў, што ўскосна можа сведчыць пра іх 
выкарыстанне для фальсіфікацыі метрычных запісаў.

Яшчэ адна значная праблема, з якой сутыкнула-
ся камісія, гэта адсутнасць як у яе складзе, так і на 
месцах спецыялістаў, якія б маглі чытаць дакумен-
ты на старабеларускай і лацінскай мовах. Больш за 
тое, члены камісіі не мелі дакладнага вызначэння та-
го, якія актавыя кнігі падлягаюць рэвізіі і што канкрэт-
на трэба разумець пад актавай кнігай.

Пры знаёмстве з дакументамі камісіі склалася 
стойкае ўражанне, што яе чальцы не хацелі знахо-
дзіцца ў доўгатэрміновай камандзіроўцы і выконва-
ць нетыповыя для іх функцыі, праяўлялі відавочны 
фармалізм пры правядзенні рэвізіі. Так, чыноўнікі 
корпусу жандараў, камандзіраваныя ў склад камісіі, 
фактычна сабатавалі працу ў ёй. Існавалі праблемы 
і з рэгулярнасцю фінансавання дзейнасці камісіі, 
што змушала яе чальцоў закладаць уласныя срод-
кі на пераезды.

Хоць па выніках сваёй амаль двухгадовай працы 
(з красавіка 1834 па лістапад 1835 г.) камісія і адра-
партавала ў міністэрства юстыцыі аб праведзенай вя-
лікай рабоце і выявіла пэўную колькасць несапраўд-
ных дакументаў у актавых кнігах і дапісак у метрыч-
ных, але спыніць фальсіфікацыі цалкам не ўдало-
ся. Пра гэта сведчаць як пазнейшыя паведамленні з 
месцаў, так і зробленыя ўладамі далейшыя захады па 
стварэнні цэнтральных і лакальных камісій для пра-
веркі архіўных дакументаў, рэвізіі дзейнасці дваран-
скіх дэпутацкіх сходаў, і ў выніку — нават правядзен-
не архіўнай рэформы. Адной з галоўных хібаў працы 
камісіі было тое, што яна прапусціла сотні актавых 
кніг. Такім чынам, дзейнасць камісій хоць і мела пэў-
ныя вынікі, але яна не змагла надзейна закрыць усе 
лазейкі для квітнеючай у беларускіх губернях спра-
вы па фальсіфікацыі дваранскіх дакументаў. На іх ва 
ўмовах правядзення расійскімі ўладамі палітыкі раз-
бору шляхты, быў сталы попыт. Фабрыкацыя і падло-
гі дакументаў сталі своеасаблівай рэакцыяй грамад-
ства на палітыку ўладаў.

Даючы ацэнку працы камісіі, трэба сказаць, што 
яна атрымала негатыўныя водгукі ўжо ад сучаснікаў. 
Нумарацыя і перакрэсленне старонак былі зробле-
ныя неахайна і няўважліва, на некаторых перакрэсле-
ных пазней аркушах фальсіфікатары рабілі дапіскі, 
шнураванне было зроблена вельмі тонкім ваўняным 
шнурком, які хутка пераціраўся. Акрамя таго, не ўсе 
чальцы камісій рэальна ўдзельнічалі ў рэвізіі актавых 
кніг. Так, палкоўнік Мердэр не падпісаў амаль пало-
ву прагледжаных камісіяй кніг, на апошнім аркушы 
якіх пакідалася месца для яго подпісу. Найбольшай 
жа хібай камісіі, па словах віцебскага архіварыўса 
С.Сазонава, было тое, што яна прапусціла сотні ак-
тавых кніг90. Дзейнасць камісіі не спыніла фальсіфіка-
цыі дакументаў нават у тых актавых кнігах, якія былі 
ёй апрацаваныя. Пячаткі камісій 1833—1835 гг. пару-
шаліся і падрабляліся, канцы шнуроў вымаліся з-пад 

пячатак і зноў падклейваліся. Выкарыстоўвалася ста-
рая папера з вадзянымі знакамі, якая падкурвалася, 
каб надаць ёй больш старажытны выгляд. Падрабля-
лася таксама нумарацыя старонак, а фальшывы да-
кумент найчасцей уклейваўся ў актавую кнігу замест 
вырванага сапраўднага акту. Гэта адзначаў І.Спрогіс, 
які з 1879 г. узначальваў Віленскі цэнтральны архіў 
старажытных актаў91.

Пры праверцы асобных царкоўных кніг камісіяй 
было выяўлена, што ў некаторыя былі ўпісаныя цыр-
куляры паўстанцкіх органаў 1831 г., а таксама акты 
перыяду вайны 1812 г. У сувязі з гэтым на ўсе тры ка-
місіі, якія працавалі ў заходніх губерніях імперыі, быў 
ускладзены абавязак выяўляць і перадаваць такія да-
кументы генерал-губернатару для прыняцця рашэн-
ня92. Што сталася з гэтымі дакументамі, невядома. 
Магчыма, іх проста знішчалі.
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