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Пытанне аб паходжанні і крыніцах папаўнення дваранскага саслоўя ў БелаоЛ 
выклікае значны навуковы інтарэс. Яго высвятленне дазваляе вызначыць выт^ 
саслоўнай устойлівасці дваранства ва ўмовах фарміравання класавага грамадсгв*' 
ў краіне. Існаванне гэтага саслоўя на этапе, калі папгтычныя партыі адсугнічалі 9 

грамадзянская супольнасць не сфарміравалася, магло іфаць як станоўчую, такЭ 

адмоўную ролю. На справе, як звычайна бывае, мела месца і тое і другое. Аднакса! 
вецкая гістарыяграфія, як вядома, карысталася толькі чорна-белымі фарбамі. Шю 
тычыцца гэтага пытання, то яно павінна быпо падавацца толькі ў негатыўнай афар. 
боўцы. Таму ў сацьіяльнай структуры грамадства дваранства адносілася да най-
больш рэакцыйнай яго часткі. Пры панаванні такога метадалагічнага падыходу вы-
вучэнне яго паходжання і крыніц папаўнення прызнавалася немэтазгодным. 

А між тым звяртанне да гістарычных каранёў і крыніц папаўнення дваранства 
неабходна не толькі дпя вывучэння яго ўласнай гісторыі, але і раскрыцця сугнасці 
палітыкі царскага ўрада ў гэтым пытанні. У прыватнасці, мае патрэбу ва ўдаклад-
ненні палажэнне савецкай гістарыяграфіі аб дваранстве як галоўнай сацыяльнай 
апоры царызму. Каб пераканацца, што гэта не зусім так, і што пытанне гэтае мае 
больш шырокае значэнне, неабходна ўсебакова, на падставе навуковых прынцы-
паў высветліць як паходжанне, так і крыніцы папаўнення дваранства. На гэтай пад-
ставе можна зразумець, у якіх стасунках знаходзіліся як саслоўныя, так і дзяржаўныя 
інтарэсы дваранства. 

Для Беларусі важным з'яўляецца высвятленне праблемы, якая звязана з 
асаблівасцямі падзелу дваранства на патомнае і асабовае, лёсам шматлікай шлях-
ты і інш. 

Расійскае заканадаўства вызначала, што «дваранская назва... выцякае ад 
якасці і дабрадзейнасці мужоў, якія начальствавалі ў старажытнасці, вылучыліся за-
слугамі... і набылі нашчадкам сваім назвы высакародных. Высакароднымі разуме-
юцца ўсе тыя, якія альбо ад продкаў высакародных народжаны, альбо манархамі гэ-
тай добрай якасці нададзены» [1, ст. 15). Як бачым, дваранская годнасць, з аднаго 
боку, ёсць спадчынная якасць нашчадкаў старажытных служылых родаў, а з друо 
га - яна можа быць і нададзена манархам. Такім чынам, юрыдычны сэнс гэтага за-
канадаўчага артыкула сведчыць аб тым, што ў склад вышэйшага саспоўя маглі 
трапіць і выхадцы з іншых саслоўяў. Да таго ж, наданне тытула дваранства непас-
рэдна вярхоўнай уладай не было адзіным шпяхам уваходжання ў « в ы с а к а р о д н у Ю » 
сацыяльную групу. Заканадаўствам прадугледжвапіся наступныя шляхі атрымання 
недваранамі дваранскіх гіравоў: 1) ласка манарха; 2) дасягненне адпаведнага чынУ 
на вайскавой ці грамадзянскай спужбе; 3) узнагароджанне ордэнам. 

Неабвержанымі доказамі дваранскага стану прызнаваліся: 
1) даравальныя граматы на дваранства ці на тытулы князей, графаў альбо 

баронаў; 
2) дваранскія радаслоўныя кнігі і спісы дэпартамента герольдыі; 
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I л з р а в а п ь н ы я ад гасУДаР°Ў гербы; 
3) ^дТэнты на чыны, якія даюць дваранскую годнааі.ь; 
$ пойзы ўзнагароджвакня ордэнам; 
Й д0Казы праз даравальныя і пахвальныя граматы; 
б' указы на дараванне зямель і вёсак...; 
, лазы ці граматы на дараваныя землі I вотчыны, нават калі яны і выбылі з роду 

81 [2,. 559]. 
ра расійскім заканадаўстве на тэрыгорыі Беларусі патомнае дваранства атры-

„іяЛІ не толькі ўладальнікі маёнткаў і прыгонных у былой Рэчы Паспалітай, але і тыя, 
, 0 служыў у Каралеўстве Польскім і ВКЛ. Гэтыя служачыя падзяляліся на тры гру-

пьг I) дзяржаўных служачых (ад ваяводы да каморнікаў у ВКЛ - усяго 36 пасад); 2) 
рыдворных чыноў (ад вялікага падкаморыя да шамбяляна - усяго 12 пасад); 

3) земскіх служачых - 80 пасад [2,. 28 -29]. 
у залежнасці ад паходжання і заслуг усё дваранства яшчэ з часоў Пятра I пад-

зялялася на два асноўныя падраздзелы: патомнае і асабовае. Акрамя гэтага, на 
Велэрусі былі і свае асаблівасці. Пз расійскаму заканадаўству вышэйшае саслоўе 
тут дзялілася на ўласна дваранства і быўшую «польскую» шляхту. Прыпынімся 
больш падрабязна на характарыстыцы гэтьіх катэгорый. 

Патомнае дваранства. якое перадавалася ў сладчыну з пакалення ў пакапенне, 
з'яўлялася той часткай вышэйшага саслоўя, на якую ў поўнай ступені распаўсюд-
жвапіся прывілеі, што і выдзяляла яго ў асобую сацыяльную фупу. Шмат якія прывілеі 
захаваліся за ім і пасля скасавання прыгону, аб чым мы будзем гаварыць далей. 

Патомнае дваранства само па сабе не з'яўляпася аднародным. У залежнасці 
ад шляхоў набыцця дваранскай годнасці яно падзялялася на шэсць разрадаў: 1) 
дваранства нададзенае ці сапраўднае; 2) дваранства вайсковае; 3) дваранства, ат-
рыманае ў выніку выслугі пэўнага чыну на грамадзянскай службе ці ўзнагароджання 
ордэнам; 4) замежныя дваранскія роды; 5) тытулованае дваранства; 6) старажыт-
ныя шляхетныя роды [1, ст. 17]. Такая градацыя была зроблена яшчэ пры Кацярыне 
II, відаць, пад уплывам прадстаўнікоў знатных родаў, каб адцзяліць апошнія тры 
разрады ад першых. 

Другі і трэці разрады складапі роды, якія атрымалі дваранства дзякуючы 
якім-небудзь заслугам. Большую частку першага разраду, відаць, складалі патомкі 
знаці захопленых Расіяй тэрыторый. Магчыма, гэта былі збяднеўшыя, маламаёмас-
НЬІЯ роды. Усе яны павінны былі прадставіць дакументальныя доказы прыналеж-
насці да вышэйшага нацьіянальнага саслоўя, якія разглядаліся губернскімі дэпу-
тацкімі сходамі, Дзяржаўным саветам, Камітэтам міністраў ці Сенатам. На аснове іх 
йключэнняў цар зацвярджаў альбо не зацвярджаў такія роды ў дваранстве. 
Ацсюль і пайшоў тэрмін «сапраўднае дваранства». У прыватнасці, такая працэдура 
Датычылася шляхты Беларусі. Гэтую думку пацвярджае I аналіз алфавгтных спісаў 
Аваранскіх родаў Магілёўскай, Мінскай і Гродзенскай губерняў, якія былі занесены ў 
Чваранскія радаслоўныя кнігі. 

Сярод 1371 дваранскага роду Маплёўскай губерні ў 1909 г. налічваліся 273 
Фаміліі (19,9 %) нададзенага ці сапраўднага дваранства 170 фамілій (12,4 %) на-
был. дваранскую годнасць на вайсковай службе, 270 (19,7 %) атрымалі дваранства 
За заслугі на грамадзянскай службе ці празузнагароджанне ордэнам, 3 (0,2 %) (Гра-
бУа, Пішчэвіч, Францэссон)- замежныя роды. 13(1,0 %)-тытулаванае дваранства 
[3]. 691 (46,8 %) - старажытныя родьі [4,1 - 2 5 ] 
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У Мінскай губерні адпаведна шасці разрадам рсдаў, якія былі ўключаны ў 
рнскую радаслоўную кнігуда 1903 г., яны размеркавапіся насгупным чынам- і*?6®-
фамілій (49,2 %); 2) 97 (4,7 %); 3) 162 (7,9 %); 4) адсугнічаюць; 5) 5 (0,2 ^ 1°°5 
Друцкія-Любецкія, князі Радзівілы, графы Гуттэн-Чапскія, графы Развадоўс'кія 

фы Тышкевічы; 6) 777 фамілій (38,0 %). Усяго намі налічана 2046 фамілій. Па 
значыцца 2023 роды і ў дадатак да іх 15 татарскіх фамілій, якія былі запісаны аздв? 
[5,. 1-162]. Справа ўтым, што некаторыя роды адначасова ўнесены ў розныя па На 

ды. Напрыклад, да першага, трэцяга і шостага. Былі і іншыя камбінацыі. 
у Гродзенскай губерні на 1900 г. дваранскія роды размяркаваліся наступц 

чынам: 1) 364 фаміліі (38,1 %); 2) 73 (7,6 %); 3) 124 (13,0 %); 4) 3 (0,3 % ) - роды 

Вірыон, О'Брыен-дэ-Ляссі; 5) 5 (0,5 %) - графы Грабоўскія, князі Друцкія-Любеці/' 
фафы Кассакоўскія, князі Массальскія, князі Святаполк-Чацвярцінскія; 6) разрадЯ' 
387 (40,5 %) фамілій. Усяго 956 родаў. Акрамя гэтага, 26 фамілій аказаліся за межа~ 
мі разрадаў [6]. 

Як бачым, значную частку вышэйшага саслоўя Беларусі складалі дваране пер. 
шага разраду (Магілёўская губерня - 273 (19,9 %), Гродзенская - 364 (38,1 %) 
Мінская - 1005 (49,2 %). У той жа час у 9 вялікарускіх губернях (Уладзімірская, Ка-
лужская, Кастрамская, Ніжагародская, Наўгародская, Пензенская, Разанская, Сма-
ленская, Сімбірская) на пачатку XX ст. дваран сапраўдных было толькі 755 фамілій 
(5,6 %) [7,. 32 - 33]. Высокая доля сапраўдных дваран Беларусі - сведчанне таго, 
што гэта былі ў асноўным збяднелыя шляхецкія роды, якія пацвердзілі сваё дваран-
скае паходжанне. Акрамя гэтага, калі параўнаць спіс землеўласнікаў Мінскай губерні 
і спіс дваранскіх родаў першага разраду, то, за рэдкім выключэннем, сапраўдныя 
дваране былі сярэднімі ці дробнымі землеўласнікамі. У сувязі з гэтым яшчэ адзін 
факг. 796 фамілій (79,2 %) былі занесены ў першы разрад радаслоўнай кнігі Мінскай 
губерні ў час паміж падзеламі Рэчы Паспалітай і скасаваннем прыгону. У 60-я гады -
130 (12,9 %) фамілій, 70-я - 4 9 (4,9 %), 80-я - 1 0 (1,0 %), 90-я - 20 (2,0 %) фамілій [5,. 
1 - 162]. Справа ў тым, што пасля падаўлення паўстання 1863 г. была значна 
ўскладнена працэдура доказу прыналежнасці да шляхты ў часы Рэчьі Паспалітай. 

У той жа час было няшмат дваран, якія атрымалі дваранскую годнасць за служ-
бу ці ўзнагароджаных ордэнам. Так, капі ў названых вышэй рускіх губернях дваране 
другога і трэцяга разрадаў складалі 63 % [7, 32 - 33], то ў Магілёўскай губерні -
32,1 %, Мінскай —12,6 %, а Гродзенскай - 20,6 %. Нізкі працэнт «служылага» двара-
нства, асабліва па Мінскай губерні, тлумачыцца тым, што з другой паловы XIX ст. ка-
толікам было забаронена займаць службовыя пасады на тэрыторыі Беларусі. 
Акрамя гэтага, ускладнілася і сама працэдура атрымання патомнага дваранства. 

Упершыню парадак набыцця правоў вышэйшага саслоўя асобамі недваранска-
га паходжання шляхам еыслугі юрыдычна быў замацаваны пры Пятры I. У Табелі аб 
рангах 1722 г. адзначалася, што ўсе асобы, якія на вайсковай службе дасягнулі пер; 
шага афіцэрскага чыну, а на фамадзянскай - чыну VIII класа, становяцца патомнымі 
дваранамі [8]. Пазней Кацярына II замацавала гэта палажэнне і дапоўніла яго ўзнз-
гароджаннем ордэнам [9]. У сувязі з гзтым рэзка павялічыўся прыток прэтэндэнтаў 
на дваранскую годнасць. Толькі з 1825 да 1845 г. вышэйшае саслоўе імперыі па-
вялічылася амапь на 20 тыс. чалавек па службе і ордэнах [10,. 33]. Такая тэндэнцЫЯ 
палохала ўрадавыя кругі, іх непакоіла чысціня дваранснай годнасці. У сувязі з гэты^ 
Мікалай I маніфесгам ад 11 чэрвеня 1845 г. павысіў клас чыноў, якія давалі права на 
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ф\г& дваранства, дз штаб-зфіцэрскага на вайсковзй службе (VIII клзс) I дз V 
, чз грамадзянскай [11). 3 1853 г. гэтае ж права атрымалі капітаны корпуса 

К& с 
ІН)КЫ інеР' .ў і корпуса горных інжынераў [12]. Па ўказу Аляксандра II ад 9 снежня 
г г быў устаноўлены парздзк, які ў асноўных рысах захаваўся да 1917 г. Патом-
103

 дваранства цяпер даваў на вайсковзй службе чын палкоўніка ці капітзнз перша-
^пзнгУ' 3 н а грамадзянскай службе - правадзейнага стацкага саветніка (IV клас). 
ГЭ паМ'4 г э т а г а ' т а к о е права атрымалі кавалеры першых ступеняў усіх расійскіх ордэ-

й за выключэннем св. Георгія і св. Уладзіміра, усе ступені якіх давалі права на па-
^і'наедварзнства [13]. 

дднак з пашырэннем дзяржзўнзгз апарату павялічылася і колькасць прэтэн-
лэнтаў на дварзнскую годнасць. Так, чыноўнікаў IV класа ў 1858 г. налічвалася па 
імперыі 674, а ў канцы XIX ст,- 2687 чалавек. Яшчэ больш магчымасцей было атры-
^аць патомнае дварзнстрз праз узнагароджанне ордэнамі, асабліва ордэнам Ула-
лзіміра Ш і IV ступеней. За 1875-1896 гт. гэтым ордэнам III ступені было ўзнагарод-
ж а н а амаль 11 тыс., а IV - 31 тыс. чалавек [2, .25]. 

Знайсці зводныя даныя аб такіх асобах па беларускіх губернях нам не ўдзлося. 
у прывзтнзсці, у Мінскай губерні ў 1897 г. на службе знаходзіліся ў чыне IV класз 
толькі пяць чалавек: губернатар, губернскі прадвадзіцель дваранствз, губернскі ўра-
чэбны інспектар (доктар медыцыны) і два неадменных члены губернскзй па ся-
лянскіх справзх канцылярыі [14 ,2 - 7]. Кавалераў ордэнаў першай ступені, якія былі 
зволены ў запас і пражывалі ў Мінскай губерні, у 1883 г. не значылася. Узнагароджа-
ных ордэнам Уладзіміра III ступені - 3 чалавекі, IV -19 ; ордэнам Георгія адпаведна 1 
чалавек і 10 чалавек [14,1 -46]. Але гэта толькі адстаўнікі. Вызначыць, колькі служа-
чых чыноўнікаў было ўзнагароджана ордэнамі па фармулярных спісах, практычна 
немагчыма, таму што яны перасылаліся толькі на месца новай пасады чыноўніка 

Указам ад 16 жніўня 1887 г. было ўстаноўлена, што для атрымання ордэна 
Уладзіміра IV ступені неабходна праслужыць у класных ці афіцэрскіх чынах не менш 
за 20 гадоў. У1892 г. ордэн бьіў уведзены ў агульную паступовзсць узнагародаў. Ця-
пер для яго атрымання неабходна было бездакорнз праслужыць 35 гадоў [2,. 25,62]. 

Пыганне аб абмежаванні доступу у вышэйшае саслсўе зноў узнікла ў 1897 г., 
калі Мікалай II заснавзў Асобую нарзду па справзх двэранства. Па запзтрзбзвзных 
нарадай ад дэпартаментз герольдыі звесгкзх вынікала, што ў 1875-1896 гт. правы 
патомных дваран па імперыі атрымапі дадаткова амаль 40 тыс. чалавек. Сярод іх 
12741 - па чынах і 26794 - па ордэнах [2, л. 13]. Справа ў тым, што, па меркаванні 
Дзяржаўнага савета ад 4 красавіка 1874 г., у патомнае дваранства прыпісваліся ўсе 
члены сям'і асобы, якая атрымала гэтае права. Раней правы вышэйшагз стану рас-
паўсюджваліся толькі на дзяцей, якія нарадзіліся пасля атрымання іх бацькамі два-
ранскай годнасці [7,. 28]. 

Пытанне аб шляхах далучэння да вышэшйага саслоўя было адным з важней-
Шых у дзейнасці Асобай нарады. Большасць яе членаў выказалася за павышэнне 
йіужбовай адзнакі, якая даравала права вышэйшага стану. Тым самым нарада 
'Мкнулася забяспечыць «чысціню» саоіоўя ад выхздцаў не з дваран. Указвалася, 
няо ў большасці выпадкаў зтрыманню чына правздзейнага стацкага сазетніка па-
рярэднічала ўзнагзроджзнне ордэнзм Уладзіміра IV ступені. Нарада выказапася за 
перагляд Статуса ордэна альбо за выкпючэнне з яго чыноў IV ступені на права 
саіскання дваранскагз звання. 
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с 
Разгледзеўшы рэкамендацыі Асобай нарады, Дзяржаўны савет у 19оо г ал 

чыў, што «дзяржаўная служба аплачваеца вельмі мізэрна. Адзіным прывабны^9 ' 
кам яе з'яўляюцца звязаныя з ёю правы і перавагі, у тым ліку і атрыманне дВа ^0" 
скай годнасці» [15,. 53 зв.]. 

Імянны ўказ Сенату ад 29 мая 1900 г. пацвердзіў асноўныя палажэнні ўказа 
снежня 1856 г. аб парадку ўвядзення ў дваранскую годнасць па службе і а д ^ ? 
гэта права для ўзнагароджаных ордэнам Уладзіміра IV ступені. Трэцяя ступ 
ордэна па-ранейшаму давала права на атрыманне патомнага дварансгва. Апе^ 
маглі цяпер быць узнагароджаны тыя асобы, якія мелі чын не ніжэй за правадзейн""' 
га стацкага саветніка на грамадзянскай службе альбо не ніжэй за палкоўніка 
капітана I рангу-на вайсковай [16]. У1902 г. гэтыўказбыўдапоўнены палажэннем 
згодна з якім патомнае дваранства маглі атрымаць тыя, хго дасягнуў чына правал 
зейнага стацкага саветніка альбо палкоўніка ці капітана I рангу толькі на службе, а не 
ў час знаходжання ў адстаўцы [17, 31]. 

ІІІто ж тычыцца недзяржаўных служачых, то Дзяржаўны савет у 1900 г адзна-
чаў, іігго «ён далёкі ад думкі не прызнаваць значэння для дзяржавы па іншай, акра-
мя дзяржаўнай службы, ролі дзейнасці. Гэта дзейнасць заўжды мела і з года ў год 
атрымлівала ўсё большае значэнне. Асобы, якія прысвяцілі сябе навуцы і мэстац-
тву, а таксама якія працуюць у галіне грамадскай, сельскагаспадарчай, прамысло-
вай і гандлёвай дзейнасці, багата садзейнічаюць духоўнаму развіццю і матэрыяль-
наму поспеху краіны. У гэтых адносінах заслуга іх перад дзяржавай відавочна. Але 
нельга не засяродзіць увагу, што ў большасці выпадкаў, акрамя натуральнага прыз-
вання да той ці іншай дзейнасці, матывам для заняткаў ёю з'яўляецца імкненне да 
лепшага заробку» [15,. 56]. Таму такія асобы маглі атрымаць дваранскую годнасць 
толькі па міласці манарха пры ўмове, што іх дзейнасць накіравана на карысць дзяр-
жавы [15,. 57]. 

У Асобай нарадзе па справах дваранства выказвалася меркаванне аб магчы-
масці атрымання права дваранства буйнымі землеўласнікамі не з дваран, якія вало-
далі зямлёй на працягу не менш чым 20 гадоў, мелі сярэдні адукацыйны цэнз і на-
былі сваёй службовай ці грамадскай дзейнасцю павагу мясцовага насельніцтва [15, 
58]. Гэта матывавапася тым, што колькасць дваран-землеўласнікаў паступова па-
мяншалася. Таму з кожным годам усё больш не хапала сродкаў на ўгрыманне орга-
наў дваранскага кіравання, апек, кадэцкіх корпусаў і г. д. Аднак Дзяржаўны савет, які 
разглядаў гэту прапанову, выказаўся катэгарычна супраць. «Зразумела, нельга 
адмаўляць, што ў інтарэсы саслоўя ўваходзіць павелічэнне колькасці памеснага 
дваранства. Гэта забяслечыла б бесперашкоднае замяшчэнне выбарных два-
ранскіх пасад і ўзмацніла б уплыў дваранства ў мясцовым жыцці. Але дваранству 
неабходны толькі такія мясцовыя дзеячы, якія безумоўна прасякнуты дваранскімі 
традыцыямі і паняццямі. Ці знойдзецца ў вышэйзгаданым асяроддзі шмат асоб, якія 
задаволілі б гэтым патрабаванням? Прынамсі, у цяперашні час на гэта пытанне 
можна даць толькі адмоўны адказ» [15,. 59]. 

Такім чынам, асноўнай крыніцай папаўнення дваранства імперыі з'яўляліся вы-
хадцы з непрывілеяваных саслоўяў, якія дасягнулі пэўнага чыну па вайсковай (дрУ1 

разрад) ці грамадзянскай службе (трэці разрад), альбо ўзнагароджаныя расійскім 
ордэнам. 3 аднаго боку, самаўладцзе імкнулася абмежаваць колькасць прэтэндэн-
таў на атрыманне дваранскай годнасці, каб збеоапіы «чысціню» саслоўя, яго каста-
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• а з другога - з развіццем эканомікі, культуры, мілітарызацыян краіны са-
Вуіздчь' РЭЖЬІМ н е м о г існаваць інакш, як пашыраючы кола чыноўнікаў і вай-

С'Цаў рознага ўзроўню. Абсалютнай манархіі, каб існаваць, трымаць краіну ў сваіх 
і'пад сваім кантролем, неабходна было ўзмацняць адміністрацыйна-каман-

Р̂  ю сістэму за кошт стварэння больш буйнага чыноўніцкага і вайсковага апарату. 
^піяхетнае саслоўе рэкрутавалася не з асяроддзя прадпрымальнікаў, гандлёвай 
^ржуазіі, дзеячаў навукі і культуры, а з вышэйшага адміністрацыйнага апарату 
• афіцэР01"03' ш т о н е магло паўплываць на папітычнае, эканамічнае і культурнае 
' звіццё імперыі. 

Да апошніх трох разрадаў адносіпіся так званыя карэнныя, ці стаўбавыя двара-
ме у другой палове ХІХ ст. іх колькасць павялічвалася за кошт натуральнага пры-
^сту, мабыць, толькі за нязначным выключэннем чацвёртага і пятага разрадаў. 

Да чацвёртага разраду адносіліся «замежныя шляхетныя роды». Закана-
даўствам прадугледжвалася, што высакародныя замежныя фаміліі маглі прасіць 
сабе рускае дваранства пры ўмове аказання імі якіх-небудзь паслуг на рускай служ-
бе. Пры гэтым яны павінны былі прыняць рускае падданства [18]. Якужо адзначала-
ся, у Гродзенскай і Магілёўскай губернях такіх родаў, занесеных у дваранскія радас-
лоўныя кнігі, было па тры. У Мінскай губерні іх навогул не існавала. Але адсутнасць 
замежных фамілій у радаслоўных кнігах зусім не азначае, што гэтыя роды не пражы-
валі ўтой ці іншай беларускай губерні. Так, па перапісу 1897 г. у Віленскай губерні (4 
паветы) было зарэгістравана 19 чалавек, выхадцаў з іншых дзяржаў, Віцебскай гу-
берні (5 паветаў) - 25, Гродзенскай (6 паветаў) - 144, Мінскай - 99 і Магілёўскай гу-
берні - 53 чалавекі. Усяго ж у 35 паветах 5 заходніх губерняў пражывала 340 патом-
ных дваран, выхадцаў з іншых дзяржаў. 3 іх 97 чалавек жылі ў гарадах. Па полу яны 
размеркаваліся наслгупным чынам: мужчын - 62 чалавекі, а жанчын - 278 [19]. 3 гэ-
тага вынікае, што значная частка замежных жанчын была замужам за мясцовымі 
дваранамі-землеўласнікамі. 

Пяты разрад складала тытулаванае дваранства. Расійскае заканадаўства пра-
дугледжвала правы карыстання ганаровымі тытуламі: 1) нашчадкам старажытных 
рускіх і літоўскіх (беларускіх - аўтар) князёў; 2) асобам, якія атрымалі ганаровае два-
ранства ад расійскіх імператараў; 3) асобам, якія былі ўдастоены тытула асабіста 
імператарам; 4) тым, каму вышэйшай уладай прадстаўлена права карыстацца гана-
ровай годнасцю, падараванай замежнай дзяржавай. Усе тыгулы падзяпяліся на 
княжацкія, графскія і баронскія [20,1]. 

На пачатку XX ст. толькі ў трох беларускіх губернях (Гродзенскай, Мінскай, 
Магілёўскай) налічвалася 23 тьггулаваных роды. 3 іх 12 княжацкіх, 9 графскіх і 2 ба-
Ронскіх. На самай справе прадстаўнікоў тытулаваных родаў на тэрыгорыі Беларусі 
бьіло значна больш, чым іх значылася ў радасгоўных кнігах. Так, сярод буйных зем-
іеўласнікаў Мінскай губерні ў 1902 г. было, акрамя адзначаных вышэй, яшчэ 4 князі 
(У тым ліку і вялікія князі Мікалай Мікалаевіч і Пётр Мікалаевіч), 14 графаў і 4 бароны 
[21,. 1 - 67]. Тое ж самае назіоалася і ў іншых беларускіх губернях. 

Увасабленнем жывой сувязі з сярэднявеччам былі старажытныя дваранскія 
Фаміліі, якія ўваходзілі ў шосты разрад. Частка іх адначасова была запісана і ў пяты 
Разрад Старажытнымі рускімі родамі прызнаваліся тыя, якія былі занесены ў 
^ксамітавую кнігу, ці тыя, хто мог даказаць сваю прыналежнасць да дваранства за 
Ю0 гадоў да выдання «Даравальнай граматы дваранству». гэта значыць да 1685 г. 
[7,. 32]. 
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у другой палове ХІХ ст., як і раней, пэўная частка свецкага грамадства с - - ! 
жытнасць дварзнскага роду лічыла больш ганэровзй з усіх высокіх тьггулаў. Як п ^ 
даследчык дваранскзй генеапогіі Я. П. Карновіч, гэтз было выклікана тым, што ^ 
тул можа атрымаць кожны просты чалавек, тады як даць «шляхетных» продкаў<<Ті>І" 
бе якіх яна не мае па нэрзджэнню, не ў стзне ніякзя ўлздэ, як бы магутна яна20-

была» [18,. 183]. Не 

Разам з тым ў Беларусі не існавзлэ вырззнай градзцыі пэміж рознымі ра3гі 

дэмі. Некэторыя нэшчздкі стэрзжытных родэў збвднелі, стрэцілі мзёмэсць ці даТ" 
менты, якія маглі б пацвердзіць іх шляхетнае паходжэнне. Яны на працягу мног^ 
гадоў, а то і дзесяцігодцзяў, адшуквалі сваё дваранскае паходжанне. I капі ім гэт 
ўдавэлэся, то іх не збзвязкова запісвалі ў шостую, а хутчэй - у першую частку д ^ 
ранскай радаслоўнзй кнігі [22,1 - 40]. 

Агульную колькэсць стэрзжытнэгз двэрзнствэ, як і першых пяці разрэдаў, ця^. 
ка вызначыць. У радаслоўных кнігах Гродзенскай губерні дваран шостага разраду 
значылася 387 (40,5 %) фамілій, Мінскай - 777 (38,0 %) і Магілёўскэй - 69 (46,8 %) у 
8 велікзрускіх губернях сярэдняя колькэсць стэрзжытных родзў скпздала каля 
28 %, а ў адзначаных трох беларускіх - 41,8 %. Гэта тлумачыццз тым, што ў ВКЛ 
было значна прасцей дапучыццэ дз вышэйшэгз сэслоўя з непрывілеяваных груп 
насельніцтвэ, чым у Рэсіі. 

Прыналежнасць да любога з пералічаных разрадаўу разглядаемы час не дава-
ла якіх-небудзь асобных прывілеяў. Толькі ваенныя дваране мелі пэўныя перавагі 
перад двзрзнзмі-чыноўнікзмі. Афіцэры рзней нэ 2-3 гады атрымлівалі дваранскую 
годнасць. Але гэта эбумоўпівзлэся не столькі прынэлежнасцю да разраду, колькі 
традыцыяй перэвэгі вэйсковзй службы над грамадзянскай. Дварзне пятэга і шоста-
гэ рззрадзў хутчэй зэ ўсе кзрысталіся псіхалагічнай перавзгзй над іншымі. Акрамя 
гэтэгэ, яны традыцыйнэ з'яўляліся буйнейшымі землеўласнікамі, уладэльнікамі 
прамысловых і гандлёвых устаноў. Аднак у цэлым патомнае дварэнствз кэрыстала-
ся знзчнымі перзвзгэмі ў пзрзўнзнні з іншымі сэслоўямі. Да скасэвэння прыгону 
толькі яны мелі прэвз нэ куплю нзселеных зямель і прыгонных. Пзсля 1861 г. зэ па-
томнымі дваранамі захаваліся прывілеі пры паступленні ў навучальныя ўстановы і 
на дзяржаўную службу. Пад чэс рэвалгацыі 1905-1907 гт. пэводпе цэрскага ўкззэ ад 
5 кастрычніка 1906 г. абвяшчалася, што ўсе расійскія падцэныя, зз выключэннем 
іншародцаў, будуць мець роўныя правы. Апе на сзмэй спрэве за патомнымі двара-
намі захаваліся пэўныя прывілеі. Так, дварзнскія тзвзрьіствы маглі адкрываць 
пансіёны-прытулкі для выхаванцаў-дваран сярэдніх навучэльных устаноў; за-
сноўвэць пры дэпзмозе кэзны саслоўныя стыпендыі для сыноў патомных дваран у 
вышэйшых і сярэдніх навучальных установзх, хадзйнічаць аб адкрыцці дварэнскіх 
кздэцкіх корпусаў і г. д. [23? 8,13]. 
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СОЦНАЛЬНАЯ ПОЛНТНКА ЦАРНЗМА НА ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГАХ БЕЛАРУСН В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

П. А. Тупіік, г.Мцнск 
Тяжёлые матернальные условня суідествовання рабочнх м ннзшмх служашпх 

^елезных дорог Беларусп \л нх семей становнлнсь еше более труднымн в случае 
чнвалндностн нлн смертн рабочего нлн апужашего. До начала 90-х годов ннкакпх 
пособнй н пенснй железнодорожным рабочнм в подобных трагнческнх случаях не 
полагапось. 

В 1893 г. на казенных железных дорогах былн введены пенснонные кассы, 
кРайне невыгодные для рабочмх. Участне в нмх было для всех обязательным после 
г°да работы, а небольшую пенсню нз нее можно было получать только через 10 
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