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Віталь Макарэвіч 
(Мінск) 

Расійскія праекты „разбору" шляхты 
беларуска-літоўскіх губерняў- у 1823-1831 гг.* 

У 1823 г. у сувязі з неўраджаем 1822 года ў- Віцебскай і Магілёўскай 
губернях становішча насельніцтва, у тым ліку дробнай шляхты, вель-
мі пагоршылася. Мясцовыя ўлады вымушаны былі звярнуцца па дапа-
могу да цэнтральных. У красавіку 1823 г. пытанне аказання дапамогі 
разглядалася ў-Камітэце міністраў імперыі 1. Было вырашана аказаць 
дапамогу мясцовай дробнай шляхце. Адначасова з прыняццем гэтага 
рашэння Камітэт даручыў новапрызначанаму — заступіў на пасаду 
ў- 1823 г. — беларускаму генерал-губернатару Мікалаю Хаванскаму 
распрацаваць прапановы адносна магчымасці прыцягнення на службу 
шляхты, якая будзе да яе годнай. Аргументавалася гэта Камітэтам мі-
ністраў наступным чынам — „поступившие на службу получили бы 
способы существования, а остающимся в домах досталось бы назнача
емое правительством пособие в большей мере". 14 красавіка 1823 г. ім-
ператар Аляксандр І зацвердзіў гэтае заключэнне Камітэта міністраў 2. 
У жніўні 1823 г. міністр унутраных спраў паведаміў беларускаму гене
рал-губернатару Мікалаю Хаванскаму, што для забеспячэння харчаван-
ня бяднейшай шляхты імператарам выдаткавана па 100 тысяч рублёў 
для кожнай губерні, а ўжо ў кастрычніку 1823 г., падчас падарожжа 
Аляксандра І праз Віцебск, генерал-губернатарам Хаванскім імперата-
ру была прадстаўлена „всеподданейшая" запіска. Змест запіскі ўтрым-
ліваў прапановы адносна мерапрыемстваў па ўладкаванні дробнай 
шляхты „беларускіх губерняў" 3. 

Генерал-губернатар прапанаваў падзяліць шляхту беларускіх гу-
берняў на тры класы. У пер-шы, на яго думку, неабходна было ўклю-
чыць тыя сем'і, чые доказы на дваранства ўжо былі зацверджаны 
Герольдыяй, альбо будуць зацверджаны ёй з цягам часу ў будучыні. 
У другі клас Мікалай Хаванскі прапанаваў уключыць тую шляхту, 
якая пасля далучэння „беларускага краю" да Расійскай імперыі, у ад-

N A R O D O W Y P R O G R A M 
I Щ*\ R O Z W O J U HUMANISTYKI 

* 
Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż

szego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 20122015. 
1 Российский государственный исторический архив (далей: РГИА), ф. 1341, 

д. 346, ч. 2, л. 606607. Дело о шляхте в губерниях от Польши присоединённых. 
2 Там жа, л. 373 адв.374, 556 адв.557. 
3 Там жа, л. 557. 
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паведнасці з імператарскім „повелением" ад 22 кастрычніка 1772 г. аб 
доказе дваранства шляхтаю ў правінцыйных земскіх судах, а пасля 
ў- дваранскіх дэпутацкіх сходах, была гэтымі ўстановамі прызнана са-
праўдным дваранствам. Да трэцяга класа генерал-губернатар прапа-
наваў залічыць тых шляхцічаў, хто не прадставіў сваіх доказаў на два-
ранскае званне. Правамернасць прыналежнасці да дваранства такіх 
шляхцічаў, згодна з думкай генерал-губернатара, павінна была быць 
разгледжана Герольдыяй. 

Далейшыя прапановы генерал-губернатара, пасля таго як шляхта 
была б падзелена на тры катэгорыі, тычыліся ўжо магчымасці пры-
цягнення яе на вайсковую і грамадзянскую службу. Паколькі, „по 
правам и правилам Белорусскому краю предоставленным", як гэта 
тлумачылася ў запісцы Хаванскага, шляхта абавязана была выкон-
ваць дзяржаўную службу, генерал-губернатар прапанаваў наступнае: 
па-першае — шляхту, якая зацверджана ў дваранстве Герольдыяй 
і здольна выконваць ваенную службу — абавязаць на яе пасту паць. 
Прызнаных няздольнымі выконваць вайсковую службу — абавязаць 
паступаць на грамадзянскую. Тых, хто на вайсковую альбо грамадзян
скую службу не паступіць, па прыкладзе велікарасійскіх губерняў, 
называць „недорослями". Па-другое — шляхцічы 2-га класа, здоль-
ныя да вайсковай службы, узростам ад 17 да 30 гадоў павінны бы-
лі ўжо ў абавязковым парадку прызывацца на такую службу. Тэрмін 
службы, які прапанаваўся генерал-губернатарам, складаў не менш 
6 гадоў. Тыя, хто б на працягу гэтых шасці гадоў атрымаў чын обер-
афіцэра, атрымліваў бы магчымасць выбару — служыць далей, ці ад-
мовіцца ад далейшай службы. Шляхту 3-га класа ад 17 да 30 гадоў 
генерал-губернатар таксама прапанаваў абавязаць паступаць на служ
бу, прычым тэрмін службы для шляхты гэтага класа ён прапанаваў 
павялічыць на два-тры гады, у выпадку, калі такія шляхцічы не атры-
маюць ад Герольдыі пацвярджэння дваранскага паходжання. Пасля 
атрымання обер-афіцэрскага чыну шляхцічам гэтага класа таксама 
давалася б права адмовіцца ад далейшай службы. Найбольш бедным 
шляхцічам, на думку генерал-губернатара, прапанавалася даць пра
ва аддаваць сваіх малагадовых дзяцей у ваенна-сіроцкія аддзяленні 
і ў будучым вызначыць тэрмін, які яны пасля паступлення на вайско
вую службу павінны былі б на ёй знаходзіцца. Палажэнні, якія пра-
панаваў на разгляд імператару Мікалай Хаванскі, былі толькі агуль-
нымі нормамі, у далейшым іх прадугледжвалася распрацаваць больш 
дэталёва. 

Мікалай Хаванскі ў падрыхтоўцы палажэння ўжо мог абаперціся 
на ранейшыя планы аб прыцягненні дробнай шляхты на вайсковую 
службу, якія распрацоўваліся і дыскутаваліся ва ўрадавых колах ужо 
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ў канцы XVIII — пачатку XIX ст. Так, яшчэ пад час знаходжання на 
троне расійскай імператрыцы Кацярыны ІІ па прапанове беларускага 
генерал-губернатара Захарыя Чарнышова быў распрацаваны праект, 
згодна з якім планавалася сфармаваць „беларускія харугвы" з вольна-
наёмных шляхцічаў. У 1784 г. Кацярына ІІ даручыла князю Грыгорыю 
Пацёмкіну сфармаваць імператарскую і шэсць шляхецкіх харугваў 
па 103 чалавек кожная ў Магілёўскай і Полацкай губернях. Запіс у ха
ругвы ўсклалі на земскія суды, але ён праходзіў вельмі марудна, таму 
праект так і застаўся нерэалізаваным 4. Відавочна, што ўмовы службы 
аказаліся не вельмі прываблівыя для шляхты. У канцы 1788-1791 гг. 
зноў сур'ёзна абмяркоўваліся магчымасці арганізацыі як добраахвот-
нага, так і прымусовага прыцягнення дробнай шляхты на службу, але 
ад рэалізацыі ідэі зноў вымушаны былі адмовіцца. Беларускі генерал-
губернатар Пётр Пасек тады адзначыў, што шляхта „пожелает лучше 
в Польше по собственному согласию принять службу, нежели здесь 
против воли быть взятым" 5. Магчыма, што з улікам гэтага фактара 
ў 1796 г. быў распрацаваны і зацверджаны Кацярынай ІІ новы праект, 
Платона Зубава — аб перасяленні часткі чыншавай шляхты ў Екаця-
рынаслаўскую і Херсонскую губерні і стварэння з яе там вайсковых 
падраздзяленняў. Смерць імператрыцы перашкодзіла рэалізацыі пра-
екта, а новы імператар Павел І ад яго цалкам адмовіўся. Да абмерка-
вання новага праекта, ужо Гаўрыіла Дзяржавіна, вярнуліся ў 1803 г., 
але і гэты праект не быў рэалізаваны 6. 

У 1797 г. смаленскім і пскоўскім ваенным губернатарам Міхаілам 
Філосафавым прадпрымаліся спробы сфармаваць з „літоўскіх татар" 
па іх жа ж просьбе лёгкаконны полк, па прыкладзе таго, як такія палкі 
існавалі ў часы Рэчы Паспалітай. Аднак, паколькі ахвотных татараў 
таксама аказалася недастаткова для фармавання асобных палкоў, у іх 
склад пачалі прымаць і чыншавую шляхту. У выніку былі сфармава-

4 Я. К. Анішчанка, Беларусь у часы Кацярыны ІІ (1772-1796), Мінск 1998, с. 39-40. 
5 Там жа, c. 40 
6 I. Sikorska-Kulesza, Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wie

ku, Warszawa 1995, s. 15. Гэта праца польскай даследчыцы, доктара габілітава-
нага Іаланты Сікорскай-Кулешы была піянерскім даследаваннем, якое паба-
чыла свет у 1995 г. і стала вынікам праведзенай вялікай архіўнай даследчай 
працы. У даследаванні фактычна ўпершыню былі ўзняты шматлікія пытанні 
гісторыі шляхты ў Беларусі і Літве ў XIX ст., адлюстраваны сацыяльна-палі-
тычныя працэсы, звязаныя з палітыкай расійскіх улад у адносінах да дроб
най шляхты, упершыню падрабязна былі разгледжаны мерапрыемствы „раз
бору" шляхты. Вынікі даследаванняў І. Сікорскай-Кулешы сталі базай для 
далейшых навуковых пошукаў іншых даследчыкаў- хто распрацоўвае праб-
лематыку гісторыі шляхты Беларусі і Літвы, у тым ліку і аўтара дадзенага 
артыкула. 
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ны тр-ы конныя палкі — Літоўскі, Татарскі і Польскі. Дробная шляхта 
магла паступаць на службу і ў яшчэ два палкі, якія фармаваліся на 
былых беларуска-ўкраінскіх землях Рэчы Паспалітай з асоб, як было 
адзначана „в подушный оклад не положенных". Месцам фармавання 
аднаго з такіх палкоў быў Мінск 7. 27 ліпеня 1808 г. Неадменны савет 
зноў звярнуўся да пытання аб стварэнні вайсковых падраздзяленняў 
з чыншавай шляхты. Што важна, пытанне ў Неадменным савеце ўжо 
разглядалася комплексна, яно не тычылася толькі вайсковай службы 
дробнай шляхты, а разглядалася разам з пытаннем аб „уладкаванні" 
усёй катэгорыі чыншавай шляхты — „О переписи и устройстве чин
шевой шляхты". Савет разгледзеў усе прапановы па гэтым пытанні 
і выдзеліў дзве асноўныя праблемы: „устройство вообще состояния 
шляхты, под разными её именованиями в разных губерниях житель
ствующей" і „способы к обращению сего рода в воинскую службу". 
Свае меркаванні выказалі Савет, генерал Мікалай Філосафаў, ваенны 
міністр Аляксей Аракчэеў 8. Неадменны савет выказаўся за фармаван-
не палкоў з незапісанай у аклад чыншавай шляхты. Перад гэтым пра-
панавалася сабраць звесткі з мес-ц, каб распрацаваць умовы яе пр-ыё-
му ў войска. Збор звестак быў даручаны грамадзянскім губернатарам. 
Генерал Філосафаў настойваў на добраахвотна-прымусовым наборы 
— па 1 чалавеку з кожных 20-ці пры кожным рэкруцкім наборы, але 
толькі пры адсутнасці добраахвотных жадаючых. Ваенны міністр 
А. Аракчэеў прапанаваў складаны праект з разборам шляхты на тры 
групы, перасяленнем часткі беззямельнай шляхты ў рускія губерні, 
аднак, пры гэтым, асноўным стымулам для яе вайсковай службы ён 
лічыў грашовае ўзнагароджанне 9. 

Нягледзячы на ўсё, падрыхтоўка праекта зноў адкладвалася. Толь-
кі калі Расія пачала падрыхтоўку да вайны з Францыяй, увагу зноў 
звярнулі да дробнай шляхты. У лютым 1811 г. ваенны міністр Міхаіл 
Барклай дэ Толі прадставіў Аляксандру І даклад „О комплектовании 
вербуночных полков чиншевыми дворянами" 1 0 . Дзеля таго, каб даць 
ім „легчайшие способы обратиться к первобытному своему достоя
нию", прапанавалася прыцягваць дробную шляхту на пяцігадовую 
добраахвотную вайсковую службу, якая давала б шляхце асобыя пра-

7 А. М. Лукашэвіч, Чыншавая шляхта Беларусіў военных планахРасійскай ім-
пе-рыі (канец XVIII ст. — 1812 г.), [у:] Пра-цы гістарычнага факультэта БДУ: 
на-вуковы зборнік, Мінск 2007, вып. 2, с. 47. 

8 Там жа; Архив Государственного совета, т. 3, ч. 1, Санкт-Петербург 1878, 
стлб. 744-754. 

9 А. М. Лукашэвіч, Чыншавая шляхта Беларусі ў военных планах..., с. 47-48. 
1 0 Там жа, с. 48-49; Отечественная война 1812 года: Материалы Военно-учено

го архива Главного штаба, отд. I, т. II, Санкт-Петербург 1901, с. 76-79. 
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вы і пер-авагі. Планавалася фармаванне толькі аднаго палка — 1065 
чалавек. Нягледзячы на тое, што план абмяркоўваўся на вышэйшым 
узроўні, ён так і застаўся на папер-ы. Наступныя спробы арганізацыі 
як вайсковай службы дробнай шляхты, так і новых правіл арганіза-
цыі прававога і сацыяльнага становішча гэтай сацыяльнай групы, ад-
носяцца ўжо толькі да 1823 г. — праекта Хаванскага. 

Такім чынам, распрацоўка ў 1823 г. новага плана аб прыцягненні 
дробнай шляхты на ваенную службу было вяртаннем да ранейшых, 
не рэалізаваных урадам намераў. Нельга сказаць, карыстаўся ці не 
пры распрацоўцы свайго праекта Мікалай Хаванскі ранейшымі пра-
ектамі аб прыцягненні дробнай шляхты на службу, але некаторыя па-
лажэнні, як напрыклад падзел шляхты на катэгорыі, ужо прапанавалі-
ся раней у праекце ваеннага міністра А. Аракчэева. 

Праект Мікалая Хаванскага быў распрацаваны даволі аператыўна. 
Ужо вясной 1824 г. міністр унутраных спраў Васілій Ланской афіцый-
на паведаміў генерал-губернатару Хаванскаму, што 7 сакавіка 1824 г. 
па рашэнні імператара запіска Хаванскага адносна праекта была пе-
рададзена ў Камітэт міністраў. Камітэт міністраў яе разгледзеў і адоб-
рыў. Асноўваючыся на імператарскім адабрэнні і пазітыўным рашэн-
ні Камітэта міністраў, Хаванскаму было прапанавана скласці спецы-
яльнае „Палажэнне" адносна вайсковай службы шляхты беларускіх 
губерняў. 

Адначасова з прапановай скласці „Палажэнне" Камітэт міністраў 
выказаў і сваё меркаванне, якое ўносіла карэнныя змены ў першапа-
чатковы план беларускага генерал-губернатара. Камітэт міністраў 
выказаў пажаданне, каб у будучым праекце знайшло сваё адлюстра-
ванне палажэнне аб тым, што дробная шляхта абавязваецца служыць 
не ўся ўвогуле ва ўзросце ад 17 да 30 гадоў, а ў адпаведнасці з чэргамі 
падчас рэкруцкіх набораў — і была б абавязана выконваць гэтую па-
віннасць нароўні з сялянамі 1 1 . Фактычна гэта ўскладала б на шляхту 
тыя абавязкі, якія былі ёй не ўласцівы. Рэкруцкая служба была прыму-
совай, а не добраахвотнай, што карэнным чынам мяняла б прававое 
становішча такой шляхты. 

„Палажэнне" Камітэта міністраў адносна складання праекта па бю-
ракратычнай лесвіцы зноў паступіла на разгляд імператара і было зац-
верджана ім ужо толькі амаль праз год — 15 студзеня 1825 г. Імпера-
тар загадаў генерал-губернатару Хаванскаму скласці „Палажэнне аб 
шляхце беларускіх губерняў" з улікам усіх прапаноў і накіраваць яго 
на далейшы разгляд Урадавага Сената, які павінен быў устаноўленым 
парадкам зноў накіраваць „Палажэнне" на зацвярджэнне імператара. 

1 1 РГИА, ф. 1341, д. 346, ч. 2, л. 557 адв. 

53 



Звяр-тае на сябе ўвагу тая нязграбнасць і непаваротлівасць расійска-
га бюракратычнага апарату — на разгляд і зацвярджэнне прапаноў 
Мікалая Хаванскага Камітэт міністраў, кожны раз звяртаючыся пра 
зацвярджэнне яго ў імператара, патраціў амаль паўтара года! 

У сувязі з ускладзеным на Хаванскага абавязкам скласці „Палажэн-
не аб шляхце беларускіх губерняў", ён распарадзіўся гэтак жа сама, 
як гэта было падчас распрацоўкі плана аб вайсковай службе чынша-
вай шляхты ў 1808 г., аб зборы інфармацыі пра шляхту Віцебскай 
і Магілёўскай губерняў 1 2 . У выніку сабраных звестак па Магілёўскай 
і Віцебскай губернях было ўстаноўлена, што, паколькі неабходна ўста-
навіць сямейныя чэргі для выканання рэкруцкіх набораў, то абсалют-
на неабходна мець дакладныя звесткі аб колькасці дробнай шляхты. 
Калі ж мясцовыя ўлады і маршалкі пачалі ўзгадняць звесткі паводле 
дадзеных рэвізіі 1815 г. і звестак з паветаў сабраных у 1823 г. у сувязі 
з раздачай грашовай дапамогі шляхце Віцебскай і Магілёўскай губер-
няў пацярпелай ад неўраджаю, было ўстаноўлена, што гэтыя звест-
кі абсалютна не супадаюць і Хаванскі быў вымушаны канстатаваць, 
„што ні губернскія начальствы, ні маршалы дакладных звестак аб яе 
— шляхты — колькасці не маюць" 1 3 . 

У сувязі з адсутнасцю такіх звестак Хаванскі прапанаваў пачаць 
рэалізацыю свайго праекта з іншага мерапрыемства — правесці раз
бор шляхты беларускіх губерняў і прыпісаць тую шляхту, якая магла 
даказаць, што падчас 5-й рэвізіі яна знаходзілася ў складзе чыншавай 
шляхты, у шляхецкія сказкі па месцы яе пражывання да агульнага 
ў будучым яе разбору. Пасля гэтага прапанавалася тых, хто аказаў-
ся б зацверджаным у дваранстве, абавязаць паступаць на вайсковую 
альбо грамадзянскую службу, а тых, хто да 30-гадовага ўзросту не 
паступіць на яе — лічыць прыналежнымі да катэгорыі „недарасляў". 
Далей Хаванскі прапанаваў, спаслаўшыся на тое, што „(...) многие из 
белорусских дворян находясь в крайней бедности, не в состоянии 
дать приличного детям своим воспитания и приготовить их к государ
ственной службе (...)" прымаць іх у ваенна-сіроцкія аддзяленні 1 4 . Усю 
тую шляхту, якая б аказалася няздольнай даць доказы дваранскага 
паходжання, альбо калі ўжо падала доказы, але не была яшчэ зацвер-
джана ў дваранстве, генерал-губернатарам прапанавалася перавесці 
ў падушны аклад і абкласці рэкруцкай павіннасцю нароўні з сяляна-
мі. Ёй, аднак, пакідалася права даказваць прыналежнасць да дваран-
ства. 

Там жа, л. 557 адв. 
Там жа, л. 558-559 адв. 
Там жа, л. 559 адв. 
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Вынікам р-эалізацыі намечаных мерапрыемстваў Мікалай Хаванскі 
бачыў наступнае: „дворянское сословие Белорусских губерний очи
ститься от большого числа таких людей, кои неправильно присваивая 
себе звание дворян, и находясь у частных людей кучерами, лакеями 
и в подобных тому услугах, несовместными с дворянским достоин
ством должностями, унижают оное" 1 5 . Як бачым, ідэя аб падзеле 
шляхты на тры катэгорыі і аддзяленне тых, хто мае дакументальнае 
пацвярджэнне аб дваранскім паходжанні, ад тых, хто яго не мае, не 
з'яўляецца вынаходніцтвам Камітэта заходніх губерняў, які распраца-
ваў вядомы ўказ ад 19 кастрычніка 1831 г. аб разборы шляхты, а быў 
запазычаны камітэтам з праекта беларускага генерал-губернатара 
М. Хаванскага, што праўда, са значнымі зменамі. 

Дзеля разбору шляхты генерал-губернатарам Хаванскім прапанава-
лася ўтварыць у Віцебску і Магілёве камісіі ў складзе прызначаных 
ад кароны чыноўнікаў разам з канцылярыямі, утрыманне якіх павін-
на было пакрывацца за кошт земскіх павіннасцей. Гарадскія і земскія 
паліцыі павінны былі скласці і прадставіць у камісіі спісы ўсіх асоб, 
якія называюць сябе шляхтаю. Сама шляхта абавязана была на пра-
цягу паўгадавога тэрміну даць доказы, што яна зацверджана ўстаноў-
леным парадкам у дваранскім званні — ідэя ўскласці на саму шлях
ту абавязак даказваць сваё дваранскае паходжанне ўжо пазней, што 
праўда таксама з пэўнымі папраўкамі, перакачавала і ў пр-аект Міхаі-
ла Мураўёва 1831 г. і ва ўказ ад 19 кастрычніка 1831 г. Тым, хто змог 
бы прадставіць доказы аб дваранскім паходжанні, камісіі, утвораныя 
згодна з праектам, павінны былі выдаць адпаведныя дакументы аб 
тым, што яны „суть действительные дворяне". Тых, хто доказаў не 
прадставіў бы, казённым палатам загадвалася запісваць у падушны 
аклад. З тымі, хто не атрымае дваранскіх дакументаў і не паступіць 
у аклад, „с такими и передержателями их, поступать как о беспись-
менновидных людях и бродягах постановлено". А гэта значыць, што 
іх можна было высяляць у аддаленыя губерні імперыі. 

Заставалася яшчэ некалькі пытанняў, вырашэнне якіх Хаванскі пра-
панаваў на разгляд камісіі — як быць са шляхтай, якая не мае доказаў 
на дваранства, акрамя таго доказу, што яна была запісана па пятай рэ-
візіі ў складзе чыншавай шляхты? Як быць з тымі, хто быў прызнаны 
шляхтаю былымі прывінцыйнымі і павятовымі судамі і з тымі, хто 
быў прызнаны ў дваранстве Дэпутацкімі сходамі без зацвярджэння 
Герольдыяй? У такім выглядзе праект Хаванскага і быў зноў накіра-
ваны ў Сенат. 

1 5 Там жа, л. 559 адв. 
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Разгляд пр-аекта Хаванскага ў- Сенаце, аднак, расцягнуўся на не-
калькі месяцаў, што, магчыма, было звязана са снежаньскім паўстан-
нем у Пецярбургу ў- 1825 г. і пр-ыходам да ў-лады новага імператара 
— Мікалая І. Вядома, аднак, што ўжо 17 мая 1826 г. Сенат накіраваў 
рапарт разам з праектам генерал-губернатара Хаванскага і разам 
з суправаджальнай запіскай міністру фінансаў Ягору Канкрыну, каб 
той су месна з Міністэрствам унутраных спраў прадставілі с-вае мерка-
ванні ў Сенат адносна праекта 1 6 . 

З боку Міністэрства ўнутраных спраў пытанне зноў абмежавалася 
канстатацыяй факта таго, што праводзіць рэкруцкі набор са шлях
ты, не маючы дакладных звестак аб яе колькасці, немагчыма. Так, 
міністр унутраных спраў Васілій Ланской праз міністра фінансаў 
Ягора Канкрына, у чыё міністэрства на разгляд быў накіраваны пра-
ект Хаванскага, паведаміў у Сенат, што „по неимению верного о ко
личестве всей белорусской шляхты сведения, высочайшая воля в 15 
день января 1824 г. последовавшая, о обращении шляхты сей в воен
ную службу по очередям во время рекрутских наборов и о введении 
их в отправление сей повинности наравне с крестьянами, не может 
с точностью приведена быть в исполнение, а потому и нужно, по его 
мнению, сделать белорусской шляхте перепись и разбор" 1 7 . Адносна 
самой шляхты, аднак, міністр унутраных спраў выказаў меркаванне, 
што тая шляхта, якая не мае ніякіх доказаў на дваранства, не можа за
раз быць прылічана ні ў якое іншае саслоўе, акрамя падушнага (якое 
плаціць падушны падатак — В. М.). Міністр таксама пагадзіўся з не-
абходнасцю выдання закона аб кваліфікаванні шляхты, якая ўхіліцца 
ад запісу ў аклад, як бадзяг і адпаведнага стасавання ў адносінах да 
яе закона аб валацугах. Адносна шляхты зацверджанай толькі правін-
цыйнымі і павятовымі судамі, акрамя чыншавай, і ўзведзенай у два
ранства толькі павятовымі судамі, міністр прапанаваў не пераводзіць 
яе ў падушны аклад да таго часу, пакуль не будзе атрымана канчатко-
вага рашэнне па іх справах ад Герольдыі. Адначасова, аднак, міністр 
прапанаваў ускласці абавязак ваеннай службы на гэтую катэгорыю 
ў адпаведнасці з „высочайшим повелением" ад 15 студзеня 1824 г., ня-
гледзячы на тое, што гэтая катэгорыя насельніцтва фармальна і не 
знаходзілася ў падушным акладзе. 

Міністр фінансаў Ягор Канкрын пасля разгляду праекта Хаван
скага, у сваю чаргу, выклаў не толькі прапановы адносна разбору 
шляхты і прыцягнення яе на вайсковую службу, але фактычна склаў 
свой уласны праект і нават прадставіў Сенату сваё ўласнае бачанне 

1 6 Там жа, л. 560. 
1 7 Там жа. 
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паходжання шляхты. Шляхта, якой у далучаных ад Рэчы Паспалітай 
губернях, па яго звестках, налічвалася больш 200 тыс. душ — гэта 
нашчадкі старажытнага свабоднага насельніцтва ў- „польскіх аблас-
цях, для адрознення ад паспалітаў шляхтаю званага". З гэтай шлях
ты, па словах міністра, хоць усе яны і прызнаны дваранамі, частка 
зрабілася „знаменитою", набыўшы маёнткі і пашаны, і была запісана 
ў метрыках, і яны складаюць прызнанае дваранства, іншыя ж засталі-
ся толькі пры адным праве ўладання ўласнымі землямі, займаюцца 
хлебаробствам, альбо разышліся па польскіх гарадах і памесцях для 
розных заняткаў; некаторыя з іх маюць доказы шляхецкага паходжан
ня, а многія, верагодна, не маюць асобых дакументаў". Далей міністр 
дадаў, што верагодна да шляхты ў наступныя перыяды далучыліся 
праз розныя выпадкі і людзі іншага нязнатнага паходжання. Аднак ра
зам з тым міністр адзначыў, стварэнне камісій у беларускіх губернях 
для разбору шляхты, змушэнне шляхты даць доказы на дваранства, 
вычляненне з яе асяроддзя тых, хто прысвоіў сабе незаконна дваран-
скае званне і жыве сярод шляхты, а таксама перавод шляхты, якая не 
мае доказаў у падушны аклад, „составило бы дело затруднительное, 
бесконечное и потревожило бы напрасно означенные губернии". На-
ват „несправедливое — па словах міністра — лишение своего звания 
той шляхты, которая не имеет точных доказательств, но пользуется 
сим званием несколько столетий, могло бы вести к неповиновению". 
Таксама, на думку міністра, „принуждённое умножение неимущего 
дворянства в государстве, было бы несогласно с общею пользою, ибо 
класс служащих и без того сверх меры". Звяртае на с-ябе ўвагу тое, 
што Канкрын рэальна апасаўся з боку шляхты бунту ці паўстання як 
рэакцыі на захады ўрада па праверцы яе доказаў на дваранства і вык-
лючэнне часткі яе прадстаўнікоў з дваранскага саслоўя. 

У сувязі з выказанымі заўвагамі міністр фінансаў Я. Канкрын пра-
паноўваў свой уласны праект. Ён значна разыходзіўся з прапановамі 
Хаванскага і быў нават значна больш лагодны ў адносінах да дробнай 
шляхты чым праект беларускага генерал-губернатара. Ягор Канкрын 
прапанаваў не прымушаць шляхту прад'яўляць доказы аб дваранстве, 
пакінуўшы гэта на добраахвотнае жаданне шляхты і таму не ствараць 
камісіі па разбору шляхты. Ус-ю шляхту, якая б не даказала дваран
ства і якая пражывала ў сельскай мясцовасці „пад рознымі назвамі" 
ён прапанаваў лічыць пад агульнай назвай „аседлай шляхтай", з па-
дзелам яе на ваколічную і чыншавую, не забараняючы такой шляхце 
пераход з аднаго пасёлка ў іншы альбо ў горад з ведама Казённай па
латы. Шляхту, якая перасялілася ў гарады, міністр фінансаў прапана-
ваў прыпісаць да гарадоў пад назвай „гарадской шляхты". Шляхту не 
аседлую і нідзе не прыпісаную — прыпісаць па іх выбары да гарадоў 
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альбо паселішчаў. Шляхту, якая даказала б сваё дваранства, альбо да-
казала б у будучым, прапанавалася залічыць у дваранства, хоць яна 
і засталася б жыць сярод іншай шляхты. Усю гарадскую і сельскую 
шляхту, якая б не даказала дваранства, прапанавалася абавязаць па-
стаўляць замест сябе ў ваенную службу не рэкрутаў, а „таварышаў", 
якіх накіроўваць ва ўланскія і іншыя кавалерыйскія палкі з вызвален-
нем ад цялесных пакаранняў і тэрмінам службы ў восем гадоў. Для 
выканання гэтай павіннасці неабходна было ўтварыць адпаведныя 
сельскія і гарадскія ўчасткі і браць з пэўнай колькасці дымоў па адна-
му таварышу. 

Адносна ваколічнай шляхты, якая жыла на ўласных землях і не 
плаціла чыншу ні дзяржаве, ні памешчыкам, і не даказала свайго 
дваранства, прапанавалася абкласці яе асобым падымным падаткам 
— падымнай афярай, не запісваючы ваколічную шляхту ў падушны 
аклад. На пачатак памер падатку міністр фінансаў прапанаваў устана-
віць у памеры паловы падушнага акладу з вольных людзей — 7 руб-
лёў 30 капеек, а паколькі ў сярэднім лічылася па 3 чалавекі на дым, 
з ваколічнай шляхты прапанавалася спаганяць падымнай офяры па 
12 рублёў з дыма асігнацыямі. Гарадскую шляхту прапанавалася ак-
рамя грамадскіх павіннасцей абкласці такой жа падымнай афяраю, 
а адзінокіх шляхціцаў афярай па 4 рублі. Як бачым, міністр фінансаў 
рабіў націск на фінансавы бок пытання. 

Што цікава, не жадаючы выклікаць лішняга неспакою шляхты, мі-
ністр фінансаў прапанаваў не займацца вышукам сярод шляхты асоб, 
якія „не принадлежат к сему званию", пакінуўшы самім памешчы
кам шукаць сваіх беглых сялян, якія маглі выдаваць сябе за шляхту, 
устаноўленым парадкам. Магчыма, нежаданнем выклікаць абурэнне 
шляхты павінна была служыць і прыдуманая назва падатку са шлях
ты — афяра (рус. офера), што было сугучна з касцёльнай ахфярай 
(афярай). Што вельмі важна, міністр фінансаў Канкрын прапанаваў 
распаўсюдзіць састаўленыя ім правілы з 1829 г. не толькі на белару-
скія, але на ўсе губерні, у якіх знаходзілася шляхта 1 8 . Менавіта з гэ-
тага часу праект ужо разглядаецца ў вышэйшых органах імперыі не 
толькі як праект, які тычыўся толькі беларускай шляхты, а ўжо як 
праект, які тычыцца ўсёй шляхты т.зв. заходніх губерняў Расійскай 
імперыі. 

Паколькі па прызнанні міністра фінансаў яго прапановы адносяцца 
да кампетэнцыі розных міністэрстваў, і адначасова з'яўляюцца толькі 
агульнымі, ён прапанаваў для іх болып глыбокай распрацоўкі ўтва-
рыць спецыяльную камісію ў складзе чыноўнікаў ваеннага міністэр-

1 8 Там жа, л. 561 адв. 
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ства, унутраных спраў і фінансаў пад старшынствам асобна прызнача-
най асобы. Такім чынам, выпрацоўка праекта адносна шляхты зноў, 
ужо ў каторы раз, накіроўвалася на разгляд у Сенат і міністэрствы, 
што ў сваю чаргу ўсё далей зацягвала справу і адсоўвала перспекты-
вы па прыняцці праекта на нявызначаны час. 

Свае меркаванні адносна праекта Хаванскага і ўласныя меркаванні 
адносна разбору і ўладкавання шляхты міністр фінансаў Я. Канкрын 
накіраваў у Сенат, сцвярджаючы, што „казна от приведения сих пред
ложений в действие, получит значительный доход и немаловажное 
число отличных военнослужащих" 1 9. 

Прапановы міністра фінансаў былі накіраваны ў І дэпартамент Се
ната, які толькі 5 красавіка 1828 г. разгледзеў іх і зрабіў рэзалюцыю. 
У ёй сцвярджалася неабходнасць стварэння такой камісіі на чале з асо-
бай, якая будзе прызначана імператарам і ў складзе чыноўнікаў ваен-
нага міністэрства, міністэрства ўнутраных спраў і міністэрства фі-
нансаў. Камісіі неабходна было дакладна распрацаваць самі правілы, 
улічваючы меркаванні лакальных улад і зацікаўленых міністэрстваў, 
распрацаваць нормы адказнасці за парушэнне альбо невыкананне пра-
вілаў 2 0 . Фактычна, у працы камісіі за аснову павінен быў быць узяты 
не праект Хаванскага, а болып лагодны да шляхты праект міністра фі-
нансаў Ягора Канкрына. Даклад І дэпартамента Сената аб стварэнні 
камісіі быў падпісаны сенатарамі і накіраваны далей па зацікаўленых 
міністэрствах. 

Калі прапановы Сената, у аснову якіх быў пакладзены праект 
Я. Канкрына, трапілі на стол міністра юстыцыі Аляксея Далгарукава, 
той звярнуў увагу, што прапановы міністра фінансаў Канкрына знач-
на разыходзяцца з думкай міністра ўнутраных спраў, які лічыў якраз 
праект Хаванскага „весьма основательным и споспешенствующим 
скорейшему приведению в исполнение" волі папярэдняга імперата-
ра. У сувязі з гэтым міністр юстыцыі вярнуў даклад І дэпартамента 
Сената обер-пракурору, запатрабаваўшы перанесці справу на разгляд 
Агульнага Сходу Урадавага Сената 2 1 . 

Як бачна, сярод вышэйшых чыноўнікаў імперыі адсутнічала згода 
адносна метадаў „разбору шляхты" і спосабаў прыцягнення яе на вай-
сковую службу. У сувязі з гэтым праекты міністра фінансаў Канкры
на і беларускага генерал-губернатара Хаванскага, якія падтрымлівала 
міністэрства ўнутраных спраў, фактычна некалькі гадоў „гулялі" па 
міністэрскіх і сенацкіх кабінетах без іх канчатковага зацвярджэння. 

Там жа, л. 561 адв. 
Там жа, л. 561 адв.-562. 
Там жа, л. 562. 
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Толькі 26 кастрычніка 1828 г. справа двух праектаў аб разборы 
шляхты была разгледжана на пасяджэнні пер-шых трох дэпартамен-
таў- Урадавага Сената. Сенатары адзінагалосна падтрымалі прапано-
вы міністра фінансаў і пастанавілі стварыць спецыяльную камісію 
для падрыхтоўкі канчатковага праекта па шляхце. 

Пасля таго, як аб рашэнні Сената было дакладзена імператару, ён 
загадаў- разгледзець таксама справу стварэння камісіі для складання 
правіл аб разборы шляхты яшчэ і ў Дзяржаўным Савеце. Рашэнне 
на пасяджэнні Дзяржаўнага Савета, дзе старшынстваваў князь Аляк-
сандр Галіцын, было прынята толькі 22 чэрвеня 1829 г. Дзяржсавет, 
таксама як і Сенат, пастанавіў скласці камісію. Наконт працы камісіі 
на рэзалюцыі ўказа і наконт складання праекта імператар уласнаруч-
на дадаў- — „заняться безотлагательно и представить не позже декаб
ря месяца" 1829 г. 2 2 , што сведчыла аб намеры Мікалая І даць справе 
хуткі бег. 

У жніўні 1829 г. камісія была ўтворана. У яе складзе былі: палкоў-
нік Генштаба Юрэнеў, чыноўнік Міністэрства унутраных спраў па 
асобых даручэннях Жукоўскі і віцэ-дырэктар дэпартамента розных 
подацяў і збораў Энегольм 2 3 . 24 жніўня камісія рапартавала аб па-
чатку працы 2 4 . 28 верасня Сенат даручыў кантроль над дзейнасцю 
камісіі міністру ўнутраных спраў — „иметь влияние на сию комис
сию и руководствовать её в занятиях, поелику предмет учреждения 
оной наиболее относится к МВД". Мікалай І на указе напісаў р-эзалю-
цыю, якая яшчэ раз яскрава адлюстроўвала яго настрой у адносінах 
да працы камісіі і вырашэння праблемы „разбору" шляхты: „Згодны; 
неадкладна скончыць" 2 5 . Камісія зноў пачала працу са збору звестак 
адносна дробнай шляхты ў заходніх губернях, паколькі ніводная з па-
пярэдніх спроб не дала пазітыўных вынікаў і ніхто не ведаў колькі 
дробнай шляхты пражывае ў імперыі. У губерні былі накіраваны ад-
паведныя запыты з патрабаваннем даць неабходную інфармацыю 2 6 . 
Што цікава, канчатковы праект камісіі быў складзены без уліку зве
стак з некаторых губерняў, у прыватнасці з Мінскай, дзе пражывала 
вельмі значная колькасць дробнай шляхты, паколькі гэтыя звесткі па-
ступілі ў камісію ўжо пасля састаўлення праекта. 

О поручении ведомству внутренних дел Комиссии для- составления правил 
о шляхте, находящейся в губерниях от Польши присоединенных, 10 сентября 
1829 г., № 3151, [у:] Полное- собрание- законов Российской импе-рии. Собрание-
2-е-: в 55 т., Санкт-Петербург 1830, т. 4, с. 646; РГИА, ф. 1341, д. 346, ч. 2, 
л. 601-602. 
Там жа, л. 623-629. 
Там жа, л. 646. 
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13 снежня міністр унутраных спраў паінфармаваў Сенат, што пра
ект камісіі складзены і дастаўлены яму. Праект, па словах міністра, 
складаўся з дзвюх частак. Першая тычылася раздзялення шляхты на 
разрады, раздзялення яе правоў і павіннасцей. Другая частка тычы
лася пытанняў уладкавання шляхты, кіравання ёй, нагляду за ёй 2 7 . 
Акрамя ўсіх іншых дакументаў запіска камісіі ўтрымлівала і асобнае 
пісьмовае меркаванне члена камісіі Юрэнева аб перасяленні той шлях
ты, якая не мае сталага месца жыхарства, на землі Наварасійскага 
краю. Відавочна, што і ўнутры камісіі былі рознагалоссі адносна пра-
вілаў перасялення. Так, падчас прадстаўлення запіскі Сенату міністр 
унутраных спраў Арсеній Закрэўскі адзначыў, што камісія ўключыла 
палажэнне аб перасяленні шляхты ў асноўны змест праекта, але пра-
пановы члена камісіі Юрэнева адхіліла, паколькі яны давалі надта 
шмат выгад для шляхты, якія, як было адзначана „превосходили бы 
права сему классу людей предоставляемые" і суадносіліся б з вялікі-
мі тратамі для казны 2 8 . Міністр дакладаў аб заканчэнні працы камі-
сіі і прасіў спыніць яе працу. Ужо толькі 20 студзеня 1830 г. Сенат 
сабраўся і па ўказе імператара разгледзеў рапарт міністра ўнутраных 
спраў Арсенія Закрэўскага аб працы камісіі і прапанаваў яму сумес-
на з міністрам фінансаў і ваенным міністрам прадставіць Сенату іх 
агульнае меркаванне па праекце камісіі 2 9 . 

Пр-аект правілаў аб новым уладкаванні дробнай шляхты зноў ад-
правіўся на ўзгадненне трох міністэрстваў. Пасля гэтага ён зноў апы-
нуўся ў Міністэрстве ўнутраных спраў разам з заўвагамі, зробленымі 
ваенным міністрам графам Аляксандрам Чарнышовым і міністрам фі-
нансаў графам Ягорам Канкрыным. Невядома, колькі б яшчэ „гуляў" 
пр-аект па міністэрскіх кабінетах, але якраз у гэты час у лістападзе 
1830 г. у Варшаве ўспыхнула паўстанне. Гэты факт і зручны момант 
для правядзення жорсткіх захадаў ва ўмовах панавання рэакцыі пас
ля задушэння паўстання схілілі імператара Мікалая І да прыняцця 
рашучых крокаў. 

Паўстанне 1830-1831 гг. стала важным фактарам далейшай эвалю-
цыі ўрадавай палітыкі адносна вырашэння пытання „ўладкавання" 

О поручении ведомству внутренних дел Комиссии для- составления правил 
о шляхте..., с. 646; РГИА, ф. 1341, д. 346, ч. 2, л. 630-631. 
Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў г. Гродна, ф. 1, воп. 3, спр. 40, 
л. 1-15. Дело по отношению комиссии Высочайше учреждённой для составле
ния положения о шляхте о доставлении в самоскорейшем времени сведений 
о состоянии шляхты. Сентябрь 1829 г. 
РГИА, ф. 1341, д. 346, ч. 2, л. 630-631. 
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дробнай шляхты ў больш радыкальны бок. Разгледзець і прыняць 
праект адносна дробнай шляхты Мікалай І даручыў новаму органу 
— Камітэту заходніх губерняў, які быў ім заснаваны ў верасні 1831 г. 
для абмеркавання мерапрыемстваў і законаў, якія тычыліся т.зв. „За-
ходняга краю". Аднак яшчэ перад утварэннем Камітэта заходніх 
губерняў непрацяглы час існаваў Асобы камітэт, які быў утвораны 
ў час паўстання 1830-1831 гг. для разгляду спосабаў яго падаўлення 
і фактычна намеціў ужо некаторыя накірункі далейшай дзейнасці 
свайго наступніка — Камітэта заходніх губерняў 3 0 . 

У склад утворанага ў верасні 1831 г. Камітэта ўвайшлі амаль вы-
ключна члены Камітэта міністраў імперыі. З шасці асоб Камітэта за-
ходніх губерняў толькі Мікалай Навасільцаў не быў членам Камітэта 
міністраў, што само па сабе сведчыць пра надзвычайную важнасць 
функцый, якія ўскладаліся на новаўтвораны орган. Аднак і М. Нава-
сільцаў не быў там выпадковай асобай — ён быў членам Дзяржаўна-
га савета і папячыцелем Віленскай вучэбнай акругі, чалавекам добра 
знаёмым з рэальнай сітуацыяй у заходніх губернях. У склад Камітэта 
заходніх губерняў таксама ўваходзілі яго старшыня Віктар Качубей, 
які адначасова ўзначальваў Дзяржаўны савет і Камітэт міністраў, мі-
ністр фінансаў Я. Канкрын, міністр унутраных спраў А. Закрэўскі, 
галоўнаўпраўляючы духоўнымі справамі замежных веравызнанняў 
Дзмітрый Блудаў, упраўляючы міністэрствам юстыцыі Дзмітрый 
Дашкоў. Значную ролю ў дзейнасці камітэта адыгрываў таксама і ба
рон Мадэст Корф, які, з'яўляючыся ўпраўляючым справамі Камітэта 
міністраў, па жаданні імператара першапачаткова ўзначаліў і справа-
водства ў Камітэце заходніх губерняў. 

Камітэт фактычна ад самага пачатку пачаў распрацоўваць пр-аект 
указа аб шляхце. На пасяджэннях 22 і 28 верасня 1831 г. цэнтральным 
пытаннем палемікі было пытанне — ці вырашаць усе праблемы аднос
на шляхты „адным разам", шляхам уключэння яе ў склад падаткавых 
саслоўяў, ці дзейнічаць болып асцярожна і паступова 3 1 . 19 кастрыч-
ніка 1831 г. імператар падпісаў указ, якім зацвердзіў праект закона 
аб „разборы шляхты", складзены якраз Камітэтам заходніх губерняў, 
а не „асобай камісіяй" па састаўленні Палажэння аб шляхце 3 2 . 

Неабходна адзначыць, што Камітэт заходніх губерняў пры падрых-
тоўцы закона 19 кастрычніка 1831 г. абапіраўся на ранейшыя напра-

О. В. Лепеш, Комитет западных губерний: организация и деятельность 
(1831-1848): дис.... канд. ист. наук, Минск 2005, с. 27-28. 
О. В. Лепеш, Комитет западных губерний: организация и деятельность 
(1831-1848), Мінск 2010, с. 56 
РГИА, ф. 1341, д. 346, ч. 2, л. 649. 
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цоў-кі ў- гэтым пытанні — пр-аекты беларускага генерал-губернатара 
М. Хаванскага і ўзгаданы вышэй пр-аект „асобай камісіі", утворанай 
22 чэрвеня 1829 г. і яе матэрыяламі. Асобна ў камітэт паступіў і пра
ект „О новом устройстве шляхты в губерниях от Польши возвращён
ных" на той час гродзенскага грамадзянскага губернатара М. Мураўё-
ва — накіраваны ім 29 жніўня 1831 г. імператару. Ад іншых праектаў 
праект Мураўёва адрозніваў даволі радыкальны падыход у палітыцы 
правядзення „разбору шляхты", прыцягнення яе да рэкруцкай служ
бы і перасялення ў пагранічныя рэгіёны 3 3 . Пасля разгляду трох пра-
ектаў Камітэт заходніх губерняў у надзвычай аператыўным парадку 
склаў і падаў 19 кастрычніка 1831 г. на зацвярджэнне імператару зга-
даны свой уласны праект указа „О разборе шляхты в западных губер
ниях империи и об устройстве сего рода людей" 3 4 . 

Падпісаны імператарам закон істотна адрозніваўся ад праекта зако
на, які быў распрацаваны перад гэтым спецыяльнай камісіяй. Ен быў 
своеасаблівым кампрамісам паміж праектам Хаванскага і праектам 
міністра фінансаў, які лёг у аснову праекта камісіі 1929 г. Так, у пра-
екце камісіі шляхта, якая не даказала дваранства, пасля прыпіскі да 
гарадоў альбо вёсак, павінна была захаваць сваю назву, у той час як 
па праекце Камітэта заходніх губерняў, зацверджанага указам 19 каст-
рычніка 1831 г., яе ўключалі ў асобыя катэгорыі аднадворцаў і грама-
дзян заходніх губерняў. Паводле пр-аекта камісіі ўсю шляхту, якая не 
даказала б свайго дваранства, прапанавалася абавязаць пастаўляць 
у вайсковую службу таварышаў, з васьмігадовым тэрмінам службы, 
а указ ад 19 кастрычніка ўводзіў ужо 15-гадовую рэкруцкую службу 
аднадворцаў, утварэнне рэкруцкіх участкаў і іншае 3 5 . 

У сувязі з прыняццем указам ад 19 кастрычніка 1831 г. праекта Ка-
мітэта заходніх губерняў, новы міністр унутраных спраў Дзмітрый 
Блудаў указваў, што пр-аект камісіі павінен далей не разглядацца, пра 
што павінна было быць дакладзена Сенату. 14 сакавіка 1832 г. Сенат 
пастанавіў справу па праекце камісіі залічыць у скончаныя 3 6 . Сама 
камісія фармальна праіснавала да красавіка 1834 г., калі была распуш-
чана, а яе справы перададзены ў архіў МУС. 

Праект 19 кастрычніка 1831 г., які быў распрацаваны толькі ў агуль-
ных рысах, а правілы па яго рэалізацыі дапрацоўваліся ўжо пасля, 

О. В. Лепеш, Комитет западных губерний: организация и деятельность 
(1831-1848), Мінск 2010, с. 57-58. 
О разборе шляхты в западных губерниях, и об устройстве сего рода- людей, 
19 октября 1831 г., № 4869, [у:] Полное- собрание- законов Российской импе-рии. 
Собрание- 2-е-: в 55 т., Санкт-Петербург 1832, т. 6, отд. 2, с. 134-138. 
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увабраў у сябе некаторыя прапановы з праектаў Хаванскага і Канкры-
на, а таксама некаторыя палажэнні з пр-аекта Мураўёва, што праўда, 
прапановы апошняга ўвайшлі ў падпісаны праект у значна больш па-
мяркоўным выглядзе. Так, раздзяліць шляхту на тры разрады адпа-
ведна наяўнасці дваранскіх дакументаў і стасавання розных правілаў 
у адносінах да гэтых трох катэгорый, прапанавалася яшчэ ў праекце 
Хаванскага 1823 г. У некалькі відазмененым выглядзе гэтае палажэн-
не ўвайшло пасля і ў праект 19 кастрычніка 1831 г. Па ўказе 19 каст-
рычніка 1831 за дробнай шляхтай, якая не даказала свайго дваранска-
га паходжання, захоўвалася права ў далейшым даказваць сваё права 
прыналежнасці да расійскага дваранства, што прадугледжвалася 
і ў праекце М. Хаванскага. Многія іншыя палажэнні указа таксама 
абапіраліся на ідэі распрацаваныя ў папярэдніх праектах. 

Праведзены ў артыкуле аналіз архіўных і заканадаўчых крыніц 
сведчыць, што распрацоўка закона ад 19 кастрычніка 1831 г. аб „раз
боры шляхты" пачала праводзіцца ва ўрадавых колах Расійскай імпе-
рыі фактычна з 1823 г., яшчэ ў час кіравання Аляксандра І. Палажэн-
ні указа 19 кастрычніка 1831 г. былі вынікам працы не толькі, а можа 
і не столькі, членаў Камітэта заходніх губерняў, якія толькі дапоўніў-
шы, прывялі іх да адзінага выгляду, колькі асобамі, якія распрацоў-
валі праекты аб разборы і ўладкаванні шляхты ў 1823-1831 гг. Гэтыя 
асобы аказалі і самы непасрэдны ўплыў на выпрацоўку канчатковага 
праекта закона аб шляхце. Так, на пасяджэнні Камітэта заходніх гу-
берняў запрашалі і М. Хаванскага і М. Мураўёва, а Ягор Канкрын, 
аўтар аднаго з праектаў, быў непасрэдным членам Камітэта заходніх 
губерняў, як і міністр унутраных спраў А. Закрэўскі, які ўдзельнічаў 
у абмеркаванні пр-аекта яшчэ ў 1828-1829 гг. Аднак, значную ролю 
ў падрыхтоўцы канчатковага варыянта закона адыграў верагодна 
і малады ў той час 31-гадовы ўпраўляючы справамі Камітэта мініст-
раў Мадэст Корф, які па сумяшчальніцтве вёў справаводства і ў Ка-
мітэце заходніх губерняў. М. Корф пазней узгадваў, са значным пера-
большаннем, як нам задецца, што „известный указ 1831 г. о польской 
шляхте, манифест о почётном гражданстве (...) — было произведени
ем моего пера" 3 7 . 

Закон аб разборы шляхты ў заходніх губернях імперыі пачаў рас-
працоўвацца як закон аб прыцягненні дробнай шляхты беларускіх 
губерняў у расійскую ваенную службу яшчэ ў 1823 г. Падчас яго аб-
меркавання ў Камітэце міністраў, міністэрствах, Сенаце ўзніклі ўжо 
фактычна два новыя праекты — адзін на аснове праекта беларускага 

3 7 О. В. Лепеш, Комитет западных губерний: организация и деятельность 
(1831-1848), Мінск 2010, с. 26. 
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генерал-губернатара М. Хаванскага, другі — праект міністра фінан-
саў Я. Канкрына, прычым праекты тычыліся ўжо не проста ваеннай 
службы дробнай шляхты, а разбору шляхты ўсіх заходніх губерняў 
расійскай імперыі і прыцягненні яе на вайсковую службу. Пасля доў-
гіх абмеркаванняў і ўзгадненняў у 1829 г. была ўтворана спецыяль-
ная камісія для выпрацоўкі канчатковага пр-аекта. З-за адсутнасці дак-
ладных звестак адносна колькасці шляхты і ладу яе жыцця, нязгоды 
сярод міністраў па асноўных палажэннях будучага ўказа, пастаяннай 
перапрацоўкі палажэнняў і іх новага зацвярджэння ў міністэрствах, 
выпрацоўка канчатковага праекта закона пастаянна адкладалася аж 
да 1831 г., у чым выяўлялася і пэўная нязграбнасць і грувасткасць ра-
сійскага бюракратычнага апарату. Канчаткова пр-аект быў падрыхта-
ваны толькі членамі Камітэта заходніх губерняў і падпісаны імпера-
тарам Мікалаем І 19 кастрычніка 1831 г. як указ „О разборе шляхты 
в западных губерниях империи и об устройстве сего рода людей" 3 8 . 

Summary 
Russian projects of 'dividing' the nobility 

in the Belarusian-Lithuanian governorates in 1823-31 
The article presents how the projects of dividing the nobility in the Belarusian-Lithua-

nian governorates—drawn up by the ruling elites of the Russian Empire in 1823-31—and 
its social and legal status evolved. For the first time in historiography, the author of the 
paper analyses the projects developed in that period and provides convincing evidence for 
the growing interest in creating a project for the 'division' of the nobility on the part of the 
government in the last years of Alexander I's rule. Initially, Nikolay Nikolayevich Kho van-
sky, the Belarusian Governorate-General, was the chief person behind its conception. The 
article shows the long-drawn-out process of evaluating the projects submitted by the Rus
sian state apparatus; it presents the decision-making mechanisms; traces the evolution and 
succession of civil servants' attitudes towards the nobility in the Belarusian-Lithuanian 
governorates. It also shows the role of individual civil servants in preparing the projects 
for 'dividing' the nobility, and analyzes the projects themselves. The author comes to the 
conclusion that the decree (ukase) of the 19 October 1831 'On dividing and organizing the 
nobility in the western governorates' was based on the projects developed in 1823-31. 

Streszczenie 
Rosyjskie projekty „podziału" szlachty w guberniach 

białorusko-litewskich w latach 1823-1831 
Artykuł przedstawia ewolucję opracowywanych przez elity rządzące Imperium Rosyj

skiego w latach 18231831 projektów podziału szlachty w guberniach białoruskolitew

skich i transformację jej sytuacji społecznoprawnej. Autor po raz pierwszy w historiogra

fii rozpatruje projekty opracowane w tym okresie, przekonująco udowadnia, że w ostatnich 

3 8 О разборе шляхты в западных губерниях, и обустройстве сего родалюдей.., 
с. 134138. 
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latach panowania Aleksandra I wzrosło zainteresowanie rządu opracowaniem projektu

o „podziale" szlachty. Początkowo podstawowym architektem projektu był białoruski ge

nerałgubernator M. Chowański. Autor pokazuje marudne rozpatrywanie przygotowanych 
projektów przez rosyjski aparat państwowy, ukazuje mechanizm podejmowania decyzji, 
jednocześnie śledzi ewolucję i sukcesję poglądów urzędników rosyjskich na temat szlach

ty w guberniach białoruskolitewskich, ukazuje rolę poszczególnych urzędników w opra

cowywaniu projektów „podziału" szlachty, rozpatruje same projekty. Autor dochodzi do 
wniosku, że bazą do opracowania ukazu „O podziale i urządzeniu szlachty w zachodnich 
guberniach" z 19 października 1831 r. były projekty powstałe w latach 18231831. 

Wital Makarewicz — kandydat nauk historycznych (2009), docent Wydziału Histo

rycznego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Zainteresowania badawcze — histo

ria społeczna Białorusi w XIXXX ww. 
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