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szlachty, prowadzona w latach trzydziestych-sześćdziesiątych XIX wieku w gruncie rze

czy nie osiągnęła ostatecznego celu. Władze administracyjne zdążyły zorientować się 
w liczebności drobnej szlachty, stworzyć mniej lub bardziej dokładny portret społeczny 
tej grupy, wyjaśnić jej stosunek do służby państwowej i źródła utrzymania. Biedniejsza 
część drobnej szlachty została pozbawiona swych przywilejów i dołączona do stanów 
opodatkowanych. Ale specyfika społeczna i kulturalna tej grupy była bardzo wyrazista 
i nie ulegała łatwym zmianom. Odzwierciedlała się także w strukturze demograficznej 
i życiu rodzinnym drobnej szlachty, o czym świadczą podane tu wyniki badań statystycz

nych. Nie ulegał zmianie także negatywny stosunek wobec władzy imperialnej, zakorze

niony w świadomości zbiorowej drobnej szlachty. Ta pamięć i odrębność grupowa za

chowały się do rozpadu Cesarstwa Rosyjskiego. 

VlTALY MAKAREVICH 

Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk) 

Od idei do praktyki. Polityka przesiedleń wobec 
drobnej szlachty w guberniach białorusko—litewskich 

i ukraińskich Cesarstwa Rosyjskiego 
w końcu XVIII — pierwszej połowie XIX wieku 

W polityce Cesarstwa Rosyjskiego na ziemiach byłej Rzeczypospolitej ważne miejsce 
zajmowała polityka wobec drobnej szlachty, która tworzyła specyficzną warstwę, nie-

wpisującą się w tradycyjną strukturę stanu szlacheckiego społeczeństwa Rosji. Jednym 
z kierunków polityki podjętej przez państwo była weryfikacja szlachty, związana z prze

glądem i oceną dokumentów poświadczających przynależność do uprzywilejowanego 
stanu. Pierwsze próby uporządkowania kwestii drobnej szlachty podjęto jeszcze w koń

cu XVIII wieku, ale kwestia ta ciągnęła się kilkadziesiąt lat. Jednym z celów prowa

dzonej weryfikacji szlachty było dążenie do zmniejszenia jej liczby w zachodnich gu

berniach Cesarstwa poprzez zamianę jej przynależności społecznej na niższą kategorię 
i zwiększenie w ten sposób liczby podatników. Następstwa weryfikacji dotknęły przede 
wszystkim drobną szlachtę, która w większości nie była w stanie przedstawić wymaga

nych dokumentów potwierdzających pochodzenie szlacheckie. 
Pojawił się także pomysł zmniejszenia liczby szlachty poprzez przeniesienie przy

najmniej jej części z guberni zachodnich w głąb państwa lub na tereny słabo zaludnio

ne. Rozbiory zmieniły położenie drobnej szlachty, bo system ustrojowy Rzeczypospolitej, 
w którym uformowała się ta grupa, odbiegał od absolutystyczncgo systemu Cesarstwa. 
Po przyłączeniu ziem polskich do Cesarstwa ta pozycja drobnej szlachty, która miała rację 
bytu w Rzeczypospolitej, w nowych warunkach nie była już potrzebna. Tak więc zmiana 
poddaństwa zmieniła położenie drobnej szlachty w państwie i społeczeństwie, wpływając 
na zmianę jej statusu politycznego i w rezultacie też materialnego. W strukturze społecznej 
państwa rosyjskiego drobna szlachta, niezadowolona ze swego nowego statusu, stawała się 
elementem destabilizującym. Dodatkowo, co również było bardzo istotne, po rozbiorach 
dwukrotnie zwiększyła się liczba szlachty ogółem w państwie rosyjskim. Niezadowolenie 
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władz powodowało także to, że drobna szlachta, jako część warstwy uprzywilejowanej, 
nie płaciła podatków w pełnym wymiarze i nie dawała rekruta. W zmianie jej statusu wi

dziano więc możliwość poprawy finansów państwa. Wszelkie działania rządu wobec tej 
grupy, z próbami deklasacji na czele, napotykały na zrozumiały brak aprobaty i podejmo

wanie działań antyrządowych w czasie wewnętrznych napięć politycznych. Część drobnej 
szlachty aktywnie brała udział w powstaniu listopadowym i styczniowym. 

Już po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej władze zwróciły uwagę na drobną 
szlachtę, ale jeszcze wtedy nie uświadamiały sobie, jak duża jest jej liczba. To zapewne 
wpłynęło na to, że w praktyce nie wsparły zgłaszanych już wtedy propozycji przeno

szenia szlachty w inne miejsca. Los taki spotkał jednak już wziętych do niewoli uczest

ników konfederacji barskiej. Zgodnie z rozkazem Katarzyny II wysłano ich na służbę 
wojskową do guberni podolskiej, ufskiej i orenburskiej, ale w stosunku do szlachty jako 
grupy takich działań nie stosowano. W zasadzie w latach 1772—1795 państwo rosyjskie 
jeszcze nie bardzo zajmowało się kwestią drobnej szlachty, ponieważ na skutek niewy

konania ukazu 1772 r. o składaniu dowodów na szlachectwo została ona masowo zapi

sana do rejestrów ludności płacącej podatki1. Zainteresowanie tą grupą społeczną po

jawiło się po trzecim rozbiorze, gdy w granice Cesarstwa weszły kolejne ziemie Litwy, 
Białorusi i Ukrainy z dużą liczbą okolic szlacheckich. Uwagę na drobną szlachtę od 
razu zwrócił Platon Zubow, namiestnik guberni wozniesieńskiej, jekaterynosławskiej 
i taurydzkaj, który przygotował dla cesarzowej raport i projekty rozporządzeń doty

czących nowo dołączonych ziem południowych. Z myślą o kolonizacji tych terenów 
zaproponował osadzenie na nich drobnej szlachty2. Efektem było opracowanie pro

jektu o przesiedleniu szlachty czynszowej na południowe obszary państwa do guberni 
taurydzkiej i jekaterynosławskiej3. Miało to nie tylko poprawić stan demograficzny, ale 
także dać państwu żołnierzy gotowych zarówno do ochrony nowych granic, jak i włą-

1 Zgodnie z pismem Z. Czernyszewa z 13 IX 1772 r. szlachta dołączonych guberni została zobo

wiązana do złożenia w gubernialnych kancelariach dokumentów potwierdzających jej szlachectwo — 
Полное собрание законов Российской империи. Собрание I (dalej: ПСЗ I), т. XIX, № 13865, 
Санкт-Петербург 1830, s. 571. Stopniowo władze coraz bardziej natarczywie wymagały od szlachty, 
która nie dopełniła tego obowiązku, spłaty podatków i wypełniania obowiązku rekruckiego, co wy

wołało na ziemiach I rozbioru masowe dochodzenie swoich utraconych praw i przywilejów na dro

dze sądowej. Tylko w 1775 r. 463 szlachciców z Połocczyzny zdołało potwierdzić przed sądem swoje 
szlachectwo i na wniosek hr. Czernyszewa zostało wykreślonych z rejestrów podatników, zob. I. Ry-

chlikowa, Carat wobec polskiej szlachty na cierniach nabranych w latach 1772—1830, „Kwartalnik Historycz

ny", 1991, nr 3, s. 66. Władze zaniepokoiły się procesem powrotu do szlachectwa w miarę jak zjawi

sko stawało się masowe, szczególnie po wydaniu tzw. przywileju dla szlachty w 1785 г., i chciały tę 
sytuację kontrolować. 11 VI 1789 r. wydano dekret senacki „О предписании наместническим и гу

бернским правлениям, что б они о всех доказавших своё дворянство, состоящих в подушном 
окладе людях, доставляли Сенату сведения", ПСЗ 1, т. 23, № 16776, СПБ, 1830, s. 39. 
2 D. Beauvois, Trójkąt ukraiński S\lachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu і Куож%с%у%піе 1793-1914, 
Lublin 2005, s. 85-86. 
3 О переселении в сии Губернии на казённые земли чиншевой шляхта с помещичьих земель 
в присоединенных от Польши Губерниях, 5 июня 1796 г., № 17469, w: ПСЗ I, т. 23, Саню-
Петербург 1830, s. 897-900. 
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czania ziem w strukturę ekonomiczną państwa. Dokładnie nie wiadomo, czy podjęto 
jakieś kroki w kierunku realizacji tego rozporządzenia, najprawdopodobniej nie, gdyż 
śmierć Katarzyny II 6 listopada 1796 r. przerwała jego realizację. Projekt P. Zubowa 
i manifest Katarzyny II z 3 czerwca 1796 roku zostały już szczegółowo omówione 
przez historyków4. Nie weszły one w życie, bo następca cesarzowej na tronie Paweł I je 
uchylił, podobnie jak wiele innych inicjatyw podjętych przez matkę 1. 

Nie oznacza to, że chęć rozwiązania kwestii drobnej szlachty poprzez przesiedle

nia całkiem znikła. Przeciwnie, pomysłem tym zainteresowało się otoczenie Pawła I. Po 
1800 roku do Senatu wpłynął projekt zaufanego doradcy Pawła I — Mikołaja Kotłu-

bickiego. Proponował przeniesienie drobnej szlachty czynszowej na ziemie skarbowe 
i przez to zmuszenie jej do płacenia podatków państwu, bo: 

[...] mieszkańcy nazywani szlachtą, lub też bojarami putnymi, zamieszkujący wielkie wsie 
w guberniach wołyńskiej i podolskiej, pozostają w pełnej niezawisłości od kogokolwiek, 
korzystają ze wszystkich zysków, nie przynosząc skarbowi nic, jak również szlachta bezrol

na, której liczba uznawana jest do 100 000 dusz, nie posiadając własnej ziemi, zmuszona jest 
do znoszenia ogromnych opresji ze strony zamożnego ziemiaństwa, płacąc na jego korzyść 
czynsz bez żadnej pożyteczności dla skarbu. Jeżeli natomiast osiedlić ich na ziemiach staro

stom nadanym, wtedy chętnie oni pogodzą się spłacać do 500 000 rubli podatku 6. 

Propozycja Kotłubickiego otrzymała jednak negatywną ocenę prawną, w któ

rej odwołano się do przywileju koszyckiego nadanego szlachcie przez króła Ludwika 
Węgierskiego w 1374 roku7. Mówił on o tym, że szlachta bez swojej zgody nie może 
być obłożona nowymi podatkami. Niemniej jednak, przy wsparciu skarbnika państwo

wego barona Aleksieja Wasilewa, sprawa ustanowienia nowych podatków na szlachtę, 
a wraz z tym i przeprowadzenia weryfikacji dokumentów szlacheckich, ruszyła z miej

sca i 25 września 1800 roku otrzymała już kształt ustawy8. Pomysł przesiedlenia szlachty 
na ziemie skarbowe został w niej jednak zupełnie pominięty. 

Pomysł przesiedleń spodobał się jeszcze jednej osobie — senatorowi, wiceguber-

natorowi noworosyjskiemu Pawłowi Niewierowskicmu. Jego zdaniem warto było prze

nieść część szlachty czynszowej z Kijowszczyzny i Podola do powiatu ołwiopołskiego 
w guberni noworosyjskiej, każdemu mężczyźnie nadać po 15 dziesięcin ziemi, uwolnić 
od płacenia podatków na lat dziesięć, a potem ustanowić opłatę w wysokości 5 kopiejek 
od dziesięciny. Wkrótce jednak zorientowano się, że tyłko 31 mężczyzn z guberni kijow

skiej І podolskiej wyraziło zgodę na przesiedlenie się, a to w zasadzie przekreślało cały 
projekt'1. Projektowi Niewierowskiego nie poświęcono już więcej uwagi, skupiono się za 

4 D. Beauvois, op. cit., s. 82-87; J. Sikorska-Kulesza, Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi 
w XIX w. Warszawa 1995, s. 15. 
s Об остановлении переселения чиншевой шляхты в Вознесенскую Губернию, 7 марта 
1797 г., № 17872, w: ПСЗ I, т. 24, Санкт-Петербург 1830, s. 511. 
6 Российский государственный исторический архив (dalej: РГИА), ф. 1347, он. 64, д. 299, 
О чиншевой шляхте, k. 1 1 - 19 . 
7 Ibidem. 
8 РГИА, ф. 1341, он. 1, д. 346а, О шляхте в губерниях от Польши присоединённых, к. 30-32. 
9 D. Beauvois, op. cit., s. 88. 
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to na rozporządzeniu z 25 września 1800 roku, dotyczącym procedury obowiązkowe

go przedstawienia przez szlachtę dowodu przynależności do stanu uprzywilejowanego. 
O idei przesiedlenia szlachty nie zapomniano w otoczeniu Aleksandra I. 11 wrze

śnia 1802 roku Polak Wincenty Nowosielski, tytularny radca, podał carowi projekt 
utworzenia szlacheckiej kolonii w wiosce Ternówka pod Mikołajewcm na Ukrainie. Car 
przez tajnego radcę Mikołaja Nowosilcowa polecił przekazać projekt do rozpatrzenia 
swoim najbliższym doradcom, co dosyć szczegółowo omówił Beauvois'°. Projekt ten 
był stosunkowo łagodny — umożliwiał dobrowolne przesiedlenie szlachty oraz przy

dzielenie jej ziemi na wieczność; nie było mowy o utracie praw szlacheckich. 
W1803 roku Aleksander T otrzymał kolejny projekt przesiedlenia szlachty czynszo

wej, tym razem opracowany przez ministra prawa Gawriłę Dierżawina. Co prawda, nie 
można nazwać go osobą, która utrzymała się dłużej w najbliższym otoczeniu cara. 
Dzierżawin znany ze swego nieprzychylnego stanowiska do drobnej szlachty i Żydów, 
a więc tych dwóch kategorii ludności, które tak wyraźnie nie pasowały do struktury 
społecznej Cesarstwa Rosyjskiego, proponował wysiedlić drobną szlachtę do guberni 
saratowskiej, chersońskiej i astrachańskiej. To pomogłyby zasiedlić słabo zaludnione 
rubieże państwa i wyzbyć się niepożądanego osadnictwa szlacheckiego w guberniach 
zachodnich. Aleksander I przekazał projekt o położeniu Żydów do rozpatrzenia przez 
istniejący już Komitet do Spraw Żydów, w którym dużą rolę odgrywali ks. Adam Czar

toryski i hr. Seweryn Potocki. Tam projekt spotykał się z kategoryczną odmową jego 
realizacji1 1. 

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden projekt dotyczący przesiedlenia szlachty z ziem 
białorusko-litewskich i ukraińskich. Został złożony w formie petycji przez dwóch Po

laków — Grochowskiego i Jaworskiego na ręce hrabiego Wiktora Koczubeja, ministra 
spraw wewnętrznych. Proponowali w nim, że wśród szlachty czynszowej znajdą czte

rystu chętnych do zamieszkania w guberni chersońskiej. W ich przekonaniu brakowało 
tylko carskiego rozporządzenia do tego, aby szlachta z własnej woli ruszyła kolonizo

wać nowo przyłączone tereny i wiernie służyć tam ojczyźnie. Koczubej, świadomy już 
faktu, że szlachta nie chce opuszczać rodzinnych stron, nie skierował tej petycji do dal

szego opiniowania1 2. 
Wkrótce też powróciła sprawa weryfikacji szlachty. 27 lipca 1808 roku na posiedze

niu Rady Państwa rozpatrywano temat: „O spisie i uporządkowaniu szlachty czynszo

wej" („О переписи и устройстве чиншевой шляхты"). Rada wydzieliła dwa aspek

ty tego problemu: ocenę położenia szlachty różnych kategorii oraz ustalenie sposobów 
powołania jej do służby wojskowej 1 3. Pojawiła się też propozycja nowo mianowanego 
ministra wojny Aleksieja Arakczejewa, żeby w ciągu roku przesiedlić szlachtę czynszową 
na ziemie skarbowe do guberni wielkorosyjskich. Sugerował, żeby na pomoc szlachcie 

1 0 Ibidem, s. 88-90. 
1 1 Ibidem, s. 90-92; j . Sikorska-Kulesza, Deklasacja drobnej szlachty, s. 15. 
1 2 D. Beauvois, op. cit., s. 90-92. 
1 3 A . M. Лукашзвіч, Чыншавая шляхта Беларусі у военных планах Расійскай імпериі (конец XVIII ст. 
-1812 г.), w: / ірацьг гісмарьгчпага факультэта БДУ. Навуковы зборищ Выпуск 2, МІІІСК 2007, s. 47. 

Od idei do praktyki. Polityka przesiedleń wobec drobnej szlachty w guberniach... J 

wydzielić na ten cel ze skarbu takie środki, jak w przypadku kolonistów. Idea tego planu 
sprowadzała się do: stworzenia możliwości powołania drobnej szlachty do służby woj

skowej, co dawało dodatkowego rekruta, kolonizacji słabo zaludnionych ziem i zmniej

szenia liczby szlachty w guberniach zachodnich. Projekt Arakczejewa przewidywał, że 
tylko szlachta osiadła na własnej ziemi nie będzie podlegała przesiedleniu, ale i tej grupy 
nie omijał pobór rekruta. Zasługi w służbie wojskowej miały być nagradzane nadaniem 
ziemi, ale wyłącznie w guberniach centralnych1 4. W kwestii szlachty czynszowej wypo

wiedziała się na posiedzeniu 27 lipca 1808 roku Rada Państwa, oddzielnie też jej czło

nek — gen. Mikołaj Fiłosofow. Wypowiedzi nie zawierały propozycji masowego prze

siedlenia szlachty1 5. Żadna z nich ani projekt Arakczejewa nie zostały zaakceptowane. 
Nie wiadomo, czy w wyższych kręgach urzędowych rozważano jakiekolwiek plany 

przesiedlenia drobnej szlachty w latach 1809-1822. Zagadnienie to na pewno powróci

ło pod koniec panowania Aleksandra I. W 1822 roku gubernie witebską i mohylewską 
dotknął nieurodzaj, co spowodowało, że zamieszkała tam ludność głodowała na przed

nówku kolejnego roku. Lokalne władze zwróciły się do władz centralnych z prośbą 
o pomoc. W kwietniu 1823 roku Komitet Ministrów podjął decyzję o udzieleniu pomo

cy cierpiącej ludności, w tym także drobnej szlachcie1 6. Jednocześnie Komitet Ministrów 
polecił Mikołajowi Chowańskiemu, mianowanemu niedługo przedtem na stanowisko 
białoruskiego generał-gubernatora, opracować propozycje dotyczące możliwości przy

ciągania do służby wojskowej tych ochotników spośród biednej szlachty, którzy nadawa

liby się ze względu na stan zdrowia i zdolności. Argumentowano to w ten sposób: „oso

by wstępujące na służbę otrzymałyby możliwość utrzymania się, natomiast reszta, która 
pozostałaby w domu, otrzymałaby większe zasiłki i pomoc" 1 7 . 14 kwietnia 1823 roku 
Aleksander I zatwierdził decyzję Komitetu Ministrów 1 8. W kwietniu 1823 roku w cza

sie przejazdu cara przez Witebsk, Chowański miał okazję przedstawić mu kolejny plan, 
dotyczący drobnej szlachty obu białoruskich guberni 1 9. Proponował podział jej na spe

cjalne kategorie i objęcie służbą wojskową i państwową. Pomysł ten spotkał się z przy

chylną oceną Komitetu Ministrów i drogą służbową wypracowane wspólnie założenia 
trafiły do rąk cara. Ten jednak zatwierdził je dopiero po upływie kilkunastu miesięcy 
15 stycznia 1825 toku 2 0 . 

1' Ibidem, c. 48; Мнение военного министра о чиншевой шляхте, w: Архив 1 Государственного совета, ред. 
Н. В. Калачёв, И. А. Чистович, т. З, ч. 1, / {арствование императора Александра I, Санкт-Петербург 
1878, kol. 752-754. 
I=i Л. М. Лукашзвіч, ср. cit. s. 47-48; О переписи и устройстве чиншевой шляхты, w: Архив 
I осударственного совета, т. З, ч. 1, kol. 744-747; Мнение генерала Философова о сформировании состояния 
чиншевой польской шляхты, w: ibidem, kol. 747-752. 
, ń РГИА, ф. 1341, л. 346, ч. 2, Дело о шляхте в губерниях от Польши присоединённых, 
л. 606-607. 
1 7 Ibidem, лл. 556-557. 
1 S Ibidem. 
1 4 Ibidem, л. 557. 
2 0 Ibidem, л. 557алв. 
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Drobną szlachtę planowano podzielić na trzy grupy w zależności od stopnia ud 
wodnienia szlachectwa. Zakładano już stworzenie takich warunków prawnych, któ 
formalnie mogły dać prawo do przesiedlania szlachty nieosiadłej na ziemi z guberni 
białoruskich w te rejony, gdzie mogła być nadzielona skrawkami ziemi. W stosunku do 
szlachty przynależnej do trzeciej grupy projektowanego podziału, a więc takiej, która nie 
umiała dowieść swojego szlachectwa, Chowański proponował przyjąć ustawę o włóczę

gach, co oznaczało, że można ich było wysłać do oddalonych guberni państwa 2 1. Pomysł 
taki poprał minister spraw wewnętrznych Wasilij Łanskoj. Natomiast minister finansów 
Jegor Kankrin, opiniując projekt, właściwie zgłosił własny, daleki od przesiedlania ko

gokolwiek. Dalsze prace prowadziła specjalna komisja 2 2. W sierpniu 1829 roku, na po

lecenie panującego już od czterech lat Mikołaja I, minister spraw wewnętrznych Arsenij 
Zakrewskij poinformował Senat, o wypracowaniu końcowej wersji projektu złożonej 
z dwóch części. Pierwsza dotyczyła podziału szlachty na kategorie i przydzielenia im 
praw oraz powinności. Druga część dotyczyła położenia szlachty i sprawowania nad 
nią nadzoru 2 3. Członkom komisji nie udało się jednak zająć jednomyślnego stanowiska 
w sprawie przesiedlenia szlachty bez stałego miejsca zamieszkania do Kraju Noworosyj-

skiego. \/otum separatum na piśmie złożył płk Jureniew. Podczas złożenia pisma komisji 
do Senatu minister spraw wewnętrznych Arsenij Zakrewskij powiedział, że proponowa

ne zasady przesiedlenia szlachty i osadzania jej w Noworosji, złożone przez Jureniewa, 
dawały szlachcicom zbyt dużo przywilejów; przez co narażały skarb państwa na straty. 
Była to przyczyna, dla której propozycje Jureniewa zostały odrzucone przez komisję. 
Natomiast w projekcie komisji znalazły się takie zasady przesiedlenia szlachty, które nie 
dawały tak wielu ulg, jak proponował jureniew.24 Dopiero 20 stycznia 1830 roku zebrał 
się Senat i rozpatrzył raport z pracy komisji i zdecydował, żeby na ten temat ostatecznie 
wypowiedzieli się ministrowie spraw wewnętrznych, finansów i wojny 2 5. W ten sposób 
projekt znowu utkwił w gabinetach ministerialnych. 

Kilka miesięcy później wybuchło powstanie listopadowe, co zmusiło rząd do zwe

ryfikowania swojej polityki względem szlachty w guberniach zachodnich. Podjęto szyb

kie, a można nawet powiedzieć, rewolucyjne decyzje także względem drobnej szlachty. 
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu Mikołaj 1 powierzył Komitetowi Guberni Zachodnich 
utworzonemu we wrześniu 1831 roku w celu rozwiązywania najważniejszych spraw do

tyczących pogranicza państwa. W jego skład weszli prawie wyłącznie członkowie Ko-

miieru Ministrów, co świadczyło o nadzwyczajnych tunkcjach, jakie miai ten organ. Mi

kołaj Nowosilcow nie był tylko ministrem, ale również członkiem Rady Państwowej, 
kuratorem Wileńskiego Okręgu Szkolnego, a więc osobą dobrze obeznaną z realiami tej 
części państwa. Ponadto w skład Komitetu wchodzili Wiktor Koczubej jako przewod

niczący, który jednocześnie stał na czele Rady Państwa oraz Komitetu Ministrów, mi-

Ibidem, л. 560. 
Ibidem, лл. 623-629. 
Ibidem, лл. 630-631. 
Ibidem. 
Ibidem, лл. 633-643. 
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nister finansów Jegor Kankrin, minister spraw zewnętrznych Arsenij Zakrewskij, mini

ster ds. wyznań religijnych Dymitr Błudow, minister sprawiedliwości Dymitr Daszków. 
Funkcję sekretarza Komitetu pełnił Modcst Korff. 

Komitet Guberni Zachodnich, chociaż otrzymał projekt komisji, to od razu przy

stąpił do wypracowania własnego planu dotyczącego szlachty, [uż 19 października 
1831 roku car podpisał sporządzony przez członków Komitetu projekt ustawy „O de

klasacji szlachty" 2 6. Należy zwrócić uwagę, że przy opracowaniu ustawy z 19 październi

ka 1831 roku Komitet Guberni Zachodnich cały czas opierał się na wcześniejszych opra

cowaniach, jakie miał do swojej dyspozycji. Brał więc pod uwagę projekt białoruskiego 
generał-gubernatora M. Chowańskiego i projekt komisji. Oprócz tego do Komitetu 
wpłynęło jeszcze jedno opracowanie pt. „O nowej organizacji szlachty w guberniach, 
które zostały przywrócone z Polski" („О новом устройстве шляхты в губерниях от 
Польши возвращённых") autorstwa grodzieńskiego gubernatora cywilnego M. Mu-

rawjowa. Od innych projektów to opracowanie różniło się radykalnym podejściem do 
„deklasowanej szlachty". Nowością była propozycja gubernatora, żeby szlachtę objąć 
służbą wojskową, a szlachtę nieosiadłą, która „nie znajdzie sobie jakiegoś rodzaju zaję

cia", wysłać do przygranicznych rejonów państwa, wcielić do wojska i przeznaczyć do 
ochrony ziem pogranicznych 2 7. 

Chociaż Komitet wybrał łagodniejsze działania, to jego projekt przewidywał moż

liwość przesiedlenia drobnej szlachty w trybie administracyjnym. W zasadzie jednak sta

rano się umożliwić drobnej szlachcie, szczególnie tej bez ziemi, wejście w posiadanie 
majątków. Warunkiem ich otrzymania była jednak zgoda na przeniesienie się do guber

ni centralnych, które były znacznie mniej zaludnione i skolonizowane. W podpisanym 
przez cara rozporządzeniu z 19 października 1831 roku można więc było przeczytać: 
„dać jednodworcom i obywatelom więcej sposobów do stałego osiedlenia się"; mini

strowi finansów nakazywano: „wydać zarządzenie o daniu tym jednodworcom i oby

watelom, którzy najbardziej potrzebują ziemi, możliwości do przesiedlenia się do we

wnętrznych guberni państwa"2*. 
Oprócz zadeklarowanej gotowości i możliwości przesiedlenia drobnej szlachty 

władze zaczęły aktywnie zajmować się śledztwem w sprawie udziału poszczególnych 
osób zamieszanych w powstanie lat 1830-1831. Należy przypuszczać, że po zdławieniu 
powstania kwestia przesiedleń szlachty stała się w jakiś sposób istotna, ale jednocześnie 
starano się nie nadawać jej rozgłosu. Być może w ten sposób można tłumaczyć niedo

stateczną liczbę źródeł na ten temat. Na potwierdzenie tej tezy można wskazać rozpo

rządzenie z 9 stycznia 1833 roku. Ministrom i wszystkim naczelnikom departamentów 
wojskowych nakazano, aby w sprawach szlachty, jej przesiedlania, a także w odniesie

niu do uczestników powstania komunikowali się przez wojskowych gubernatorów lub 

2 6 Ibidem, л. 649. 
2 7 О. Лепеш, Комитет западных губерний: организация и деятельность (1831-1848), Минск 2010, 
s. 57-58. 
2 8 О разборе шляхты в западных іуберпиях, и об устройстве сего рода людей, 19 октября 
1831 г., № 4869, w: ПСЗ II, т. 6, отд. 2, Санкт-Петербург 1832, s. 134-138. 
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generał-gubernatorów, a nie przez gubernatorów cywilnych2 9. Może władze nie chcia

ły, żeby ta informacja była rozpowszechniana wśród urzędników cywilnych, pomiędzy 
którymi było dużo drobnej szlachty. 

Projekt przesiedlenia drobnej szlachty zaczęto wcielać w życie dopiero za pano

wania Mikołaja I. Jego osobowość i cele dotyczące polityki wewnętrznej odegrały tutaj 
najważniejszą rolę. Swoje stanowisko wobec drobnej szlachty wyraził on następujący

mi słowami: 

[...] szlachta w zachodnich guberniach, to ci, którzy mają majątki, albo za służbę otrzymali 
stopnie, a szlachta [drobna — W. M.] to ludzie jacy domagają się statusu szlacheckiego, nie 
mając na to ani prawa, ani dokumentów, szwendają się bez zajęcia, albo służą prywatnie i są 
najbardziej szkodliwą i nieprzydatną grupą3*1. 

Car był zwolennikiem dosyć surowych metod, czego nie można powiedzieć 
o wszystkich członkach Komitetu Guberni Zachodnich. Chociaż zmierzali oni do tego 
samego celu, czyli przeniesienia drobnej szlachty do centralnych guberni, to większość 
członków Komitetu była zwolennikami stosowania łagodnych metod. 

Prawną podstawą przesiedlenia drobnej szlachty z guberni zachodnich opracowa

no w latach 30. i 40. XIX wieku. W tym czasie myślano o założeniu nowych kolonii 
wojskowych na Kaukazie. Zamierzano wysłać tam 5000 rodzin z guberni podolskiej, 
o czym 15 listopada 1831 roku w liście do podolskiego gubernatora Teodora Łubianow-

skiego powiadamiał przewodniczący Komitetu Guberni Zachodnich Modest KorfP1. 
Podolski gubernator T. Łubianowski od razu uświadomił sobie trudności, jakie 

mogą wyniknąć z naborem ochotników do wyjazdu. Na jego pytanie, czy można w tej 
sytuacji użyć siły, Korff bezpośrednio nie odpowiedział, ale pierwszy przytoczył słowa 
Mikołaja I o konieczności pozbycia się z guberni zachodnich ludzi niepewnych i nieosia-

dłej szlachty: „jaka mieszka w rozpuście i zawsze gotowa jest służyć temu, kto ją kupF. 
Na początku 1832 roku Komitet Guberni Zachodnich przekazał Mikołajowi I pro

jekt o wysiedleniu niezweryfikowanej szlachty na Kaukaz. Weszła ona w życie po podpi

saniu przez cara 25 marca 1832 roku 3 3. Wraz z nią także ustawa o dobrowolnym przesie

dlaniu się jednodworców i obywateli zachodnich guberni 3 4. Początkowo myślano tylko 
o przesiedleniu ludności z Podola, ale car, podpisując ustawę o dobrowolnym przesie-

U сношениях миііисіров с начальниками губерний по делам о переселении бывшей поль
ской шляхты па Кавказ, и о лицах, участвовавших в мятеже по губерниям, от Польши возвра
щённым, 9 января 1833 г., № 5892, w: ПСЗ II, т. VIII, отд. 1, s. 22-23. 
30 Исторический обзор деятельности комитета министров, сост. С. М. Середопин, т. 2, ч. 1, Санкт-
Петербург 1902, s. 63. 
3 1 Kwestię tę wyczerpująco omawia D. Beauvois, op. cit, s. 310-315 . 
3 2 Ibidem. 
3 3 Высочайше утверждённые правила для переселения граждан и однодворцев западных іу-
берний в Кавказскую область, 25 марта 1832 г., № 5249, w: ПСЗ, собрание II, т. VII, Санкт-
Петербург 1833, s. 153 - 158 . 
3 4 Высочайше угверждёнпые правила для переселения однодворцев западных іуберний по 
желанию их в другие іубернии, 25 марта 1832 г., № 5250, w: ПСЗ II, т. VII, Санкт-Петербург 
1833, s. 158-162 . 
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dleniu, zostawił na niej adnotację o konieczności objęcia tym przedsięwzięciem drobnej 
szlachty z pozostałych leżących na zachodzie guberni 3 5. Dobrowolne przesiedlenia pla

nowano kierować nie tylko na Kaukaz, ale także na niektóre wolne ziemie innych guber

ni. W powiecie piatigorskim guberni kaukaskiej pod kolonizację przeznaczono obszar 
o powierzchni 1 304 022 dziesięcin, w kizlarskim — 38 090 dziesięcin (połowa leżała 
na brzegu Morza Kaspijskiego), w stawropolskim — 3 888 496 dziesięcin, w powiecie 
mozdokskim wydzielono 292 726 dziesięcin. Łącznie w całej guberni zamierzano oddać 
nowym osadnikom — 2 023 334 dziesięcin. W guberni saratowskiej na Powołżu na ten 
cel przeznaczono trochę mniej ziemi: 1 295 625 dziesięcin w powiatach saratowskim, 
wolskim, chwałyńskim, kamyszyńskim, carycyńskim i bałaszowskim. Większość ziemi 
znajdowała się w dwóch ostatnich powiatach. Część ziem pod kolonizację przeznaczo

no w guberni orenburskiej — 491 514 dziesięcin w powiatach: orenburskim, buzułuc-

kim i buhułmińskim 3 6. 
Określono także szczegóły przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. Cała akcja mia

ła spoczywać w rękach gubernatora i komisji gubernialnej, do których należała decyzja 
o osobach do wysiedlenia. Deportacje przymusowe, bo spodziewano się oporu, miano 
prowadzić pod ochroną konwoju i nadzorem specjalnego urzędnika. Przejazd osób do

browolnie przesiedlających się odbywał się bez nadzoru. Rodziny takie wcześniej mogły 
wysłać zaufaną osobę, by oceniła miejsce przesiedlenia, i dopiero po jej powrocie pod

jąć ostateczną decyzję co do zmiany miejsca zamieszkania3 7. Wydaje się, że opracowa

nie dwóch niemal identycznych ustaw o przesiedleniu miało na celu skłonienie jedno

dworców do tego, żeby wybierali wariant łagodniejszy i sami decydowali się na wyjazd. 
Wszystkie osoby przybywające do nowego miejsca, przede wszystkim szlachta, mo

gły liczyć na pomoc rządu. Każda rodzina dostawała 50 dziesięcin ziemi, wolnej od pła

cenia podatku podymnego i ziemskiego przez 5 lat, od podatku w naturze przez 3 lata. 
Na 5 lat była zwolniona od powinności wojskowej, na 6 lat od postoju wojskowego i od

dawania zboża. Przesiedleńcom miano umorzyć wszystkie długie i wypłacano zwrot wy

datków na transport w wysokości 50 rubli. Wypłacano także od 50 do 100 rubli na zbu

dowanie domu (w zależności od odległości od lasu), wydawano niezbędną ilość nasion 
pod zasiew zboża. Przed wyjazdem wszystkie rodziny mogły sprzedać swoją własność 
pod warunkiem poinformowania o tym komisji do spraw przesiedleń™. Na dobrowolne 
przesiedlanie się pozwalano tylko tym, którzy wyróżniali się zdolnościami w zajęciach 
rolniczych, nie mieli konfliktów z prawem i bez opóźnień płacili podatki. W odróżnie

niu od przesiedleńców^ dobrowolnych miejsce przymusowo wysiedlanych wyznaczały 
miejscowe władze. Szlachtę nieosiadłą i bez stałego zajęcia („włóczącą się z miejsca na 

ъ ъ Ibidem, s. 159-162. 
3 6 Ibidem, І Іриложепия; I. Штаты и Табели, К № 5250, s. 39-41 . 
3 7 Правила для переселения однодворцев западных іуберний по желанию их в другие іубер-
нии, 25 марта 1832 г., № 5250, w: П О II, т. VII, Санкт-Петербург 1833, s. 158-162 . 
3 8 Высочайше угверждёнпые правила для переселения іраждап и однодворцев западных іу-
берпий в Кавказскую облаоъ, 25 марта 1832 г., № 5249, w: ПСЗ П, т. VII, Санкт-Петербург 
1833, s. 153-158. 
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miejsce") zamierzano osadzić na tzw. linii kozackiej 3 9. Później jednak z przesiedlania tej 
kategorii władze zrezygnowały. Zgodnie z zaleceniem cara w plany przesiedleńcze włą

czono także ludność guberni litewsko—białoruskich. Według danych Walancina Nie-

upokojewa tylko z guberni wileńskiej planowano wysiedlenie 2 tys. jednodworców 4 0. 
Władze centralne nie chciały, żeby informacja o planowanych przesiedleniach zbyt 

wcześnie trafiła do społeczeństwa. Przestrzegał przed tym 6 kwietnia 1832 roku w liście 
do gubernatora podolskiego minister spraw wewnętrznych. Ostrzeżenie to było jednak 
spóźnione, ponieważ gubernator rozesłał już do przewodniczących zebrań deputatów 
szlacheckich wielki, drukowany plakat z hasłem: „Ulgi i wygody szlachcie przesiedlanej 
do obwodu kaukaskiego miłościwie darowane" 4 1. Pogłoski o akcji rządu rozchodziły się 
po innych guberniach. Gubernator wueński uważał, że dla zachowania spokoju publicz

nego trzeba się im przeciwstawić4 2. 
Były one jednak zupełnie uzasadnione. Władze gubernialne tworzyły spisy szlachty 

nicosiadłej І nieposiadającej własnej ziemi, bo nie było prawie chętnych do dobrowol

nego opuszczenia rodzinnych stron. 9 lipca 1832 roku minister spraw wewnętrznych 
wysłał do gubernatora podolskiego zapytanie o liczbę osób przesiedlających się 4 3. Gu

bernator uważał jednak, że zorganizowanie dobrowolnych przesiedleń jest niemożliwe, 
więc zadał ministrowi trzy pytania: 1. czy trzeba organizować deportację przymusowo?, 
2. czy kwalifikować do przesiedlenia osoby, które nie brały udziału w powstaniu i nieżo

natych szlachciców? 3. czy brać pod uwagę informacje z ksiąg genealogicznych? Zarów

no ten list ministra, jak i kolejny świadczyły o coraz większym przekonaniu, że przymu

sowe przesiedlenia wobec braku chętnych są nieuniknione. 
Przygotowania i w zasadzie nieudana akcja przesiedlenia drobnej szlachty z guber

ni podolskiej w latach 1832-1834 została dość szczegółowo omówiona w pracy Daniela 
Beauvois Trójkąt ukraiński*. 

W całej tej akcji widać jednak wiele niedociągnięć, szczególnie jeśli idzie o sposób 
realizacji ustaw. Widać wyraźnie, że najpierw przyjmuje się ustawę, w której stawia się 
przed wykonawcami zadania, natomiast nikt wcześniej nie zastanawia się, czy finansowo 
i logistycznie są one możliwe do przeprowadzenia. Trudności w realizacji celów dopiero 
z czasem uświadomili sobie członkowie Komitetu Guberni Zachodnich. Ocenili, że nie 
wzięli pod uwagę miejscowej specyfiki ani kosztów tego przedsięwzięcia, które mogło 
doprowadzić do uszczerbków poczynionych ze skarbu państwa, gdyż organizacja przy

musowych przesiedleń pociągała za sobą dodatkowe wydatki. 
Przed wydaniem ustawy nie ustalono także, jak ma następować osiedlanie ludności 

na miejscu i jakie warunki można jej stworzyć, co świadczy o dosyć nieprofesjonalnym 

3 9 Ibidem. 
4 0 В. Неупокоев, I Іреобразова/ше беспоместной шляхты в Литве в податное сословие однодворцев и граж
дан (Нторан треть XIX в.), w: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг., ред. М. В. Нечкина, 
Москва 1974, t. VI, s. 18. 
4 1 D. Beauvois, op. cit., s. 311. 
4 2 Lietuvos mokslą akademijos Vrublevskiij biblioteka, Rankraśćią skyrius, F 126—41/ KN-41 . 
4 3 D. Beaurois, op. cit., s. 313. 
4 4 Ibidem, s. 312-315 . 
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podejściu do całej sprawy. O spóźnioną ocenę minister spraw wewnętrznych popro

sił naczelnika obwodu kaukaskiego generała-lejtnanta Aleksieja Wieliaminowa. Sporzą

dzony przez niego raport o znaczącym tytule „O niewygodach i trudnościach, jakich 
należy spodziewać się przy przesiedleniu do oznaczonych obwodów jednodworców gu

berni podolskiej na podstawie zasad zatwierdzonych w minionym roku" 4 5 A. Wieliami-

now wyjaśniał, że lepsze ziemie na Kaukazie zostały zajęte pod stanice, a pozostały tyl

ko tereny słabo nawodnione. Niemożliwe więc jego zdaniem było wypełnienie zadania 
o przydzieleniu nowym osadnikom ziem, które byłyby dla nich dobre. Trudności wi

dział też w zbudowaniu około 500 domów dla 5000 przesiedlanych osób. Przerażała nie 
tvlko sama liczba, ale i zorganizowanie pracy. Tam, gdzie nie było jeszcze osad, ciężko 
byłoby utrzymać robotników, jako że trzeba by im było stale dostarczać wodę i ochra

niać przed napadami górali. Z kolei kopanie studni artezyjskich (1 na 50 osób) pochło

nęłoby wielkie nakłady, podobnie jak i stała obecność oddziałów wojskowych koniecz

nych do zapewnienia bezpieczeństwa. Weliaminow oceniał także, że nie jest pożądane 
zastosowanie innego rozwiązania, czyli osiedlania szlachty w już istniejących stanicach. 
Przewidywał, że szybko dojdzie do konfliktu o zarząd pomiędzy władzami wojskowymi 
stanic a administracją cywilną. Jego zdaniem napływ szlachty spowoduje także problem 
w stosunkach z Kozakami, gdyż w tych ostatnich „może zrodzić się niezadowolenie, że 
na ziemiach im oddanych i przez nich bronionych będą osadzani ludzie obcy ich war

stwie społecznej" 4 6. W tej sytuacji Weliaminow proponował postępować pewnymi eta

pami. Najpierw zaciągać szlachtę do pułków kozackich, a potem osiedlać ich w istnie

jących posiołkach, gdzie jest wystarczająco dużo czystej wody Uważał, że złagodzi to 
nastawienie do nich Kozaków, gdyż gdy będą przed sobą widzieć ludzi takich samych, 
równego sobie stanu, będą im pomagać. W ten sposób — dowodził generał lejtnant — 
skarb państwa zaoszczędzi wydatki na przesiedlenie, Kozacy zaś otrzymają wsparcie 
w orężu i jeździe. Wehaminow przewidywał, że zainicjuje się też jeszcze jeden pożądany 
proces — zawiązywanie się związków krewniaczych poprzez małżeństwa, a wymiesza

nie się ludności, przejęcie zwyczajów Kozaków doprowadzi do tego, że przybysze zleją 
się z nimi w jeden naród 4 7. 

Zapewne pod wpływem oceny Weliaminowa członkowie Komitetu zwrócili także 
uwagi i na jeszcze jedną, całkiem inną stronę problemu. Chodziło o masowe przesiedle

nia „niepewnych" osób, co może przynieść szkodliwe naruszenie miejscowych stosun

ków społecznych 4 8. Tworzenie bowiem nowej kolonii wymagało osadzenia na niej osób, 
doświadczonych w uprawie własnej ziemi, które umiałyby podjąć wyzwania w nowym 
miejscu. Grupą taką była tylko szlachta osiadła, ale ci z kolei zdaniem gubernatora po

dolskiego nie stwarzali żadnego problemu w miejscu zamieszkania. Zdawano już jednak 

4 5 РГИА, ф. 571, on. 1, д. 1438, Дело по журналу Комитета по делам Западных іуберний об 
устройстве сословия бывшей шляхта и об обложении подымной и рекруїской повинностями 
і-раждан и однодворцев белорусских іуберний, лл. 10 - 19 . 
4 6 Ibidem. 
4 7 Ibidem. 
4 8 О. Лепеш, op. cit., s. 75. 
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sobie sprawę z tego, że osiedlenie ludzi „naprawdę ciążących państwu (znajdujących 
się na usługach szlachty — adwokatów, dependentów, palestrę i wszystkich innych ży

jących w miastach i miasteczkach bez żadnego zajęcia w sąsiedztwie górali przywiedzie 
do otwartej niechęci społecznej"4''. Biorąc pod uwagę przede wszystkim uwagi Weliami-

nowa, 11 stycznia Komitet Guberni Zachodnich stanął na stanowisku, że przenosić na 
nowe tereny można tylko szlachtę osiadłą, którą po jej przybyciu zalecał od razu wcielić 
do wojska kozackiego, co miało zdobyć jej przychylność kolonizujących te tereny Ko-

zaków s o. 

Wyjaśniała się także powoli strona organizacyjna całego przedsięwzięcia. W pierw

szej kolejności zamierzano wysłać ochotników, by zagospodarowali się na miejscu i po

stawili domy, a rodziny przenosić w miarę polepszania się warunków życia 5 1. 
Pomysł przesiedleń drobnej szlachty, jaki forował Mikołaj I, okazywał się chybiony. 

Najbardziej pożądana do przesiedlenia grupa, z politycznego punktu widzenia władz, 
czyli nieosiadła szlachta, stawała się zupełnie nieprzydatna w projekcie kolonizowania 
Kaukazu. Dochodziły do tego wysokie koszty transportu i samego osiedlenia. 

Chociaż Komitet zajął łagodną pozycję względem przymusowych przesiedleń, 
uznając, że „gwałtownej konieczności w realizacji tego zadania na razie nie ma", to 
idea jednak nie została całkowicie zaniechana 5 2. Realizacja ustawy objęła początkowo 
osoby dobrowolnie zgłaszające się na wyjazd, poszukujące nowych możliwości wzbo

gacenia się i ułożenia sobie życia. Dzisiejszy stan badań uniemożliwia jednak jeszcze 
udzielenie odpowiedzi na pytanie, ile rodzin wówczas przesiedlono. Wydaje się, że 
nie była to liczba zbyt wysoka. W 1833 roku władze zdecydowały, że z guberni po

dolskiej spośród osób zgłaszających się do przeniesienia nadają się tylko 23 rodziny 
(49 mężczyzn i 46 kobiet). Pozostałym chętnym odmówiono, a wiązało się to także 
z wysokimi kosztami. Oceniono, że 12 rodzin (31 mężczyzn i 25 kobiet) nie nadaje 
się z powodów politycznych, bo ich obecność może zakłócić porządek w miejscach 
przesiedlenia, członków zaś kolejnych 312 rodzin (875 mężczyzn i 745 kobiet) zakla

syfikowano jako pijaków, złodziei, włóczęgów i przemytników, a więc jako stwarza

jących dodatkowe zagrożenie i zupełnie nieprzydatnych na terenach wymagających 
ochronyM . Żeby zwiększyć liczbę chętnych do przesiedlenia się minister finansów Je-

gor Kankrin zorganizował dla nich większą pomoc, niż planowano na początku — po 
100 rubli na pokrycie wydatków transportowych i od 100 do 200 rubli na zagospoda

rowanie się na nowym miejscu życia. Pomimo tej finansowej zachęty wyniki tej poli

tyki nadal pozostawały mizerne. 

4 4 РГИА, ф. 571, on. 1, д. 1438, Дело по журналу Комитета по делам Западных іуберний об 
устройстве сословия бывшей шляхты и об обложении подымной и рекрутской повинностями 
іраждан и однодворцев белорусских губерний, лл. 10—19. 
5 0 Ibidem. 
5 1 D. Beauvois, ор. cit., s. 312-315 . 
1 2 О. Лепеш, 1 раждане и однодворцы в политике российского правительства на территории Беларуси по
сле восстания 1830—31 гг., w: Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические 
и психолого-педагогические науки, выпуск 10 (15), ч. 1, Минск 2010, s. 99. 
5 3 D. Beauvois, ор. cif., s. 314. 
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Nową procedurę przesiedleń ustalała ustawa z 1841 roku „O wzmocnieniu czyn

ności dla przesiedlenia jednodworców" 5 4. Władze w końcu wzięły pod uwagę propozy

cje doświadczonego Wcliaminowa, zgłoszone w 1832 roku, żeby osiedlać jednodwor

ców razem z Kozakami, a nie w oddzielnych miejscach. Zgodnie z tą ustawą na ziemiach 
guberni jekaterynosławskiej, na które przenoszono ukraińskich Kozaków, przy każdej 
wydzielonej dla nich części zostawiano wolne ziemie dla zagospodarowania i osadzenia 
na nich jednodworców z zachodnich guberni Cesarstwa, dobrowolnie zgłaszających się 
na wyjazd. Mieli otrzymywać takie same ulgi w płaceniu podatków jak Kozacy. Minister

stwo Dóbr Państwowych planowało przeznaczenie dla kolejnych 4500 jednodworców 
dużych obszarów ziemi w guberniach chersońskiej, taurydzkiej i symbirskiej s\ 

Podstawą prawną przesiedleń jednodworców stało się także rozporządzenie 
z 8 marca 1843 roku, mówiące o przeniesieniu państwowych chłopów z guberni 
0 niedostatecznej ilości ziemi w gubernie w ziemie bogate. Na ten cel w guberniach 
orenburskiej, saratowskiej, tambowskiej, jekaterynosławskiej i w obwodzie kaukaskim 
wydzielono prawic 900 tysięcy dziesięcin ziemi dla ponad 42 tysięcy nowych osadni

ków (z guberni wileńskiej oczekiwano napływu ponad tysiąca mężczyzn — jedno

dworców)"16. 
Próby przeniesienia drobnej szlachty z zachodnich guberni na nowe ziemie prze

wijają się wyraźnie w innych rozporządzeniach i projektach z lat 40. XIX wieku. Mi

nister dóbr państwowych Paweł Kisielów zalecał „zachęcać jednodworców specjalny

mi ogłoszeniami"; wprowadzono też system ulg określonych w ustawach z 25 marca 
1832 i 2 czerwca 1841 roku". Mimo to działania te nie dawały spodziewanych wyni

ków. Drobna szlachta przeniesiona do kategorii jednodworców guberni zachodnich 
niezbyt garnęła się do dobrowolnego przesiedlania się w nieznane i bardzo odległe 
strony. Biorąc to pod uwagę, w czerwcu 1841 roku P. Kisielów zaproponował inne 
rozwiązanie, a mianowicie przenoszenie szlachty do bliższych guberni wielkorosyjskich 
1 osadzanie ich nie we własnych wspólnotach, lecz pośród miejscowej, rosyjskiej lud

ności. Liczył na to, że w ten sposób zostanie naruszona tożsamość, tradycje oraz etos 
drobnej szlachty, co zdecydowanie ułatwi jej rusyfikacjęSK. Ministerstwo Dóbr Państwo

wych wysłało specjalnych urzędników, którzy mieli formować grupy do przesiedlenia 
i nadzorować sam proces. Jako przykład można podać działalność urzędnika Mićko-

wa w guberni witebskiej. Przysłany tam na początku 1843 roku, miał stworzył grupę 
1500 osób, wyrażających chęć wyjazdu do guberni jekaterynosławskiej 5 9. Nie wiado

mo czy na pewno grupa o takiej liczbie została sformowana, lecz dokumenty świadczą 

5 4 Об усилении способов к переселению однодворцев западных іубериий во впуїрепние іу-
бернии, 2 июня 1841 г., № 14601, w: ПСЗ II, т. XVI, Санкт-Петербург 1842. 
5 5 Ibidem. 
5 6 В. Неуиокоев, ор. cit., s. 18. 
5 7 Ibidem, s. 14. 
™ Ibidem, s. 19. 
5 5 Нацыянальны пстарычны архіу Беларусі (dalej: НГЛБ), ф. 1430, спр. 9221, Дело по отно
шению Департамента государственных имуществ о переселении однодворцев из западных іу-
берпий в Екатеринославскую, Херсонскую и другие, лл. 3—6. 
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O realizacji przesiedlenia przynajmniej części osób. Podobne działania Micków podjął 
w guberni mohylewskiej. Według niepełnych danych zebranych przez W. Nieupoko-

jewa, w 1843 roku z guberni białorusko—litewskich i ukraińskich do guberni jekatery-

nosławskiej wysłano ostatecznie 1729 mężczyzn. Na miejsce przybyło jednak tylko 
1345 mężczyzn, bo po drodze podejmowano ucieczki. Z 63 osób skierowanych z gu

berni wileńskiej na miejsce dotarło tylko 35 6 0 . 
Na początku 1846 roku minister dóbr państwowych wydał kolejne pozwolenie 

osiedlania się dla jednodworców także w guberni chersońskiej i taurydzkiej. Liczono 
na to, że w pierwszej guberni osiedli się 1000 rodzin, a w drugiej 80. W celu „wykona

nia tej operacji" do zachodnich guberni znowu wysłano urzędnika specjalnych poru-

czeń —Juriewa. Punktem koncentracji jednodworców przesiedlanych z guberni mohy

lewskiej, witebskiej i kowieńskiej był Bychów 6 1. Planowano, że kolejnym krokiem będą 
wysiedlenia przymusowe nieosiadłej drobnej szlachty, z czego dekadę wcześniej zrezy

gnowano, uznając ją za element na tyle „niepewny", że zupełnie nieprzydatny na Kauka

zie. Możliwe, że wpływ na zmianę koncepcji władz miała zawierucha rewolucyjna, która 
w 1848 roku objęła Huropę. Hyc może władze rosyjskie uznały, że bezpieczniej będzie 
jednak pozbyć się nieosiadłej szlachty z guberni zachodnich jako najbardziej poddającej 
się ideom antypaństwowym. Minister P. Kisielów w piśmie z 14 grudnia 1848 roku zale

cał tych wszystkich jednodworców, którzy zostaną „uznani za darmozjadów" wysiedlić 
drogą administracyjną do guberni jckaterynosławskiej f'2. 

Zastosowano także inną formę przesiedleń z guberni zachodnich — polityczną. 
Było to jedno z narzędzi represji w stosunku do szlachty podejrzanej o udział w po

wstaniu listopadowym. W tej sprawie w latach 30. XIX wieku wydano wiele przepisów 
prawnych. Rozporządzenie z października 1834 roku zabraniało wszystkim uczestni

kom powstania, którzy wyjechali na emigrację, wracać w rodzinne strony, nawet po to, 
żeby przed sądem domagać się swojej niewinności. Kto pomimo zakazów zdecydował 
się na powrót, miał być traktowany jako złoczyńca, któremu wina została już dowie

dziona^'. W 1835 roku emigrantów polistopadowych ogłoszono wygnańcami bez pra

wa powrotu6'1. Areszty i deportacje objęły także osoby podejrzane o działania spiskowe 
względem państwa. Na przykład wysłano 14 osób podejrzanych o związki z dzia

łalnością Szymona Konarskiego. Po wykryciu w 1838 roku w Akademii Mcdyczno— 

6 0 Б. Неупокоев, op. cit, s. 19. 
6 1 НГАБ, ф. 1430, cup. 9221, Дело по отношению Департамента государственных имуществ 
0 переселении однодворцев из западных іуберний в Екатерин ос лаве кую, Херсонскую и Дру
гие, лл. 13—21. 
< а В. Неупокоев, op. cit., s. 17. 

О воспрещении возвращения в Россию уроженцам возвращенных от Польши іубсрпий, 
принимавшим учасгие в мятеже, 4 октября 1834 г., № 7429, w: ПСЗ II, т. IX, отд. 2, Санкт-
1 Іетербург 1835, s. 50. 

6 4 Н. Митина, Социальный состав участников польского восстания 1830-1831 гг. (по спискам эмигриро
вавших и скрывшихся от репрессий, w: Историко-социологические исследования (на материалах славянских 
стран), ред. В. Л. Дьяков, М. Н. Кузьмин, И. С. Миллер, Москва 1970, s. 169-197. 
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Chirurgicznej w Wilnie tajnej organizacji studenckiej 4 studentów zostało wysiedlo

nych, a 12 oddanych do wojska i pozbawionych wszystkich praw 6 5. 
Chociaż ustanowiono dla jednodworców —grandem guberni zachodnich (moż

na ich zdefiniować jako miejską szlachtę, która nic udowodniła pochodzenia szla

checkiego, a mieszkała w miastach) skrócony termin służby wojskowej — 15 lat 
zamiast 25, to za to pobór do wojska wśród tej kategorii ludności był częstszy niż 
w przypadku kategorii chłopów państwowych, czasem nawet kilka razy do roku. 
W ten sposób zmniejszano liczbę jednodworców gubernii zachodnich. Od momentu 
wprowadzenia przepisów o poborze rekruta wśród jednodworców guberni zachod

nich w 1834 aż do 1855 roku ogłoszono 24 pobory, podczas których wzięto do woj

ska w zależności od powiatu na tysiąc osób od 5 do 20 mężczyzn 6 6 . Według obliczeń 
Tadeusza Korzona w ciągu dwudziestu lat ta warstwa społeczna w guberniach za

chodnich dostarczyła do służby wojskowej o 134 mężczyzn na każde 1000 więcej niż 
inne kategorie ludności 6 . Oficer sztabu generalnego Ilarion Zielcńskij wyliczył, że 
w następstwie poboru wojskowego liczba jednodworców w guberni mińskiej zmniej

szyła się aż o czwartą część, a w odniesieniu do innych kategorii mieszkańców wy

pełniających obowiązek oddania rekruta tylko о 1/86 8. Od 1846 do 1855 roku w gu

berniach zachodnich na 1000 osób wzięto do wojska 131 jednodworców i grandem 
guberni zachodnich, natomiast tylko 71 Żydów i 72 przedstawicieli ludności chłop

skiej. Krył się za tym motyw polityczny, czego nie ukrywali członkowie Komitetu 
Guberni Zachodnich, pisząc, że podczas nakładania na jednodworców zaostrzonych 
powinności wojskowych „pod uwagę brano bardziej cele polityczne niż sposób na 
wzmocnienie wojska" 6 9 . Zesłany na Syberię powstaniec styczniowy Zygmunt Miney-

ko w swoich wspomnieniach pisał o wyludnionych okolicach szlacheckich z powodu 
częstych poborów wojskowych 7 0 . Nawet władze musiały uznać, że na przykład w gu

berni wileńskiej zamieszkiwali w okolicach jednodworców prawie sami starcy, kale

cy lub małoletni 7 1. Częste pobory wojskowe oraz spowodowane tym ucieczki jedno

dworców przyczyniały się do braku ludzi do pracy i z kolei do powstania zaległości 
w płaceniu podatków. W 1851 roku w guberni grodzieńskiej niedopłaty podatków 

6 5 С. Луговцова, Политика российского самодержавия по отношению к дворянству Белоруссии, в конце 
ХРІІІ-первой половине XIX вв., Минск 1997, s. 49-50. 
6 ( 1 J . Sikorska-Kulesza, op. cit., s. 53; О приведение в исполнение указа 19 октября 1831 г., 
о обращении граждан и однодворцев западных іубсрпий в военную службу с 500 душ по 1 0 -
ти, 23 мая 1834 г., № 7116, w: ПСЗ II, т. IX, отд. 1, s. 396. 
6 7 Ibidem; Т. Korzon, Wewnętrzne dnieje Polski ~a Stanisława Augusta (1764-1794): badania historyczne 
*e stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, t. 1, Kraków 1882, s. 147. 

m Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 1 енерального штаба: Минская 
губерния: в 2 «астях, составитель И. Зеленский, Сапкт-Г Іетербург 1864, ч. 1, s. 609—610. 
6 9 В. Неупокоев, op. cit., s. 9. 
7 0 J . Sikorska-Kulesza, op. cit., s. 53; Z. Mineyko, Z tajgi pod Akropol: wspomnienia ~ lat 1848-1866, 

Warszawa 1971, s. 22-23. 
n Za: В. Неупокоев, op. cit., s. 19. 
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płaconych przez jednodworców 'i grandem guberni zachodnich liczyły średnio 2 ruble 
87 kopiejek, a od chłopów średnio tylko 28 kopiejek 7 2. 

Od schyłku lat 40. szlachta nieosiadła zamieniona na jednodworców była postrze

gana jako najmniej pożyteczna warstwa społeczna, ponadto widziano w niej potencjalny 
element buntowniczy. To zdecydowało o wydaniu rozporządzenia z 4 lipca 1850 roku 
o poborze w guberniach zachodnich rekruta w pierwszej kolejności z tej właśnie gru

py 7 3. Poproszony o wyrażenie swojej opinii gubernator witebski Niktopolion Klimien-

tiew całkowicie godził się z taką decyzją i dodawał, że niemajętna szlachta nie ma sta

łego zamieszkania, a przemieszczając się poza osadami, do których jest przypisana, jest 
ciężarem dla tych wspólnot 7 4. Wcielenie do wojska przedstawicieli tej grupy uznał za 
słuszne także dlatego, że ustawa o dobrowolnych przesiedleniach z 25 marca 1832 roku 
do guberni jekaterynosławskiej nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Szlachta nie

osiadła nie bardzo garnęła się do zmiany miejsca zamieszkania, tym samym „udowad

niając — jak pisał gubernator — że życie włóczęgów bardziej im odpowiada 7 5. 
Niektóre dekrety cara, zmuszające do opuszczenia guberni zachodnich, obejmo

wały także dzieci i młodzież średniozamożnej i drobnej szlachty, która wzięła udział 
w powstaniu listopadowym. Synów uczestników powstania zalecano wcielać w szeregi 
kantonistów do specjalnych szkół o charakterze wojskowym lub oddawać do korpusów 
kadeckich, dbając o to, by kierować ich do centralnych guberni imperium7 6. Od 1852 roku 
do śmierci Mikołaja I obowiązywała również ustawa nakazująca młodzieży szlacheckiej 
rozpoczynanie służby państwowej wyłącznie w guberniach wielkorosyjskich77. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że od chwili włączenia po rozbiorach Rzeczy

pospolitej ziem litewsko—białoruskich oraz ukraińskich do Cesarstwa Rosyjskiego usiło

wano w jakiś sposób dostosować do struktury społecznej państwa specyficzną grupę spo-

7 2 Нацыяпальны пстарычпы архіу Ьеларусі у Гродна (dalej: НГЛБ у Гродна), ф. 1, воп. 339, 
Статисгические сведения к оічету о состоянии губернии за 1851 г., л. 4—9. 

О представлении іраждаи и однодворцев западных іуберпий в военную службу по мир
ским приговорам преимущественно людей неоседлых, w: ПСЗ II, т. IX, отд. 1, s. 191. 
7 4 НГАБ, ф.1430, спр. 9221, Дело по отношению Департамента государственных имуществ 
о переселении однодворцев из западных іуберний в Екатсрипославскую, Херсонскую и дру
гие, л. 1 2 - 1 2 адв. 
7 5 Ibidem. 
7 6 НГЛБ у Гродна, ф. 1, вон. 10, спр. 408, Дело о зачислении детей дворян, участвовавших 
в польском восстании кандидатами в кадетский корпус, л. 1—5; Исторический обзор деятмъиости 
комитета министров, op. cit., s. 61; Об учреждении в западных іуберниях учреждений для обра
зования бедных детей благородного звания, 13 июля 1837 г., № 10452, w: ПСЗ II, т. XII, отд. 1, 
s. 648—649; С) бунте происшедшем в трёх уездах Вилеиской іубсриии, и о суждении всех дво
рян и шлях'іу, принявших участие в сём бунте, военным судом по полевому уголовному уло
жению, 22 марта 1831 г., № 4444, w: ПСЗ II, т. VI, отд. 1, s. 252-253; О помещении детей дво
рян, замешенных в польском мятеже, в корпуса, впуїри России паходяшиеся, 4 декабря 1834 г., 
№ 7609,w: ПСЗ II, т. IX, отд. 2, s. 229-230. 

Об отмене особого временного порядка, установленного в 1852 г., для определения в служ
бу и увольнения от опой потом о венных дворян семи западных губерний, 26 авіусіа 1856 г., 
№ 30886, w: ПСЗ II, т. XXXI, отд. 1, s. 806-807. 

Od idei do praktyki. Polityka przesiedleń wobec drobnej szlachty w guberniach... 

łeczną, jaką była drobna szlachta. W tym celu podjęto działania zmierzające do weryfikacji 
szlachectwa, co było sposobem na deklasację. Sposobem natomiast na zmniejszenie licz

by szlachty, szczególnie nicmajętnej, w guberniach zachodnich był pomysł dobrowolnego 
i przymusowego przesiedlania w centralne i południowe rejony imperium. Kierowano się 
tu także chęcią kolonizacji słabo zaludnionych terenów, nadzielenia bezmajętnej ludności 
ziemią oraz wykorzystaniem osadników do ochrony nowo zdobytych ziem przed najazda

mi ludności tubylczej. Powstałą jeszcze w końcu XVIII wieku ideę przesiedlenia szlachty 
w praktyce zaczęto masowo realizować dopiero w latach 30. XIX wieku. 

Określenie liczby przesiedlonej drobnej szlachty z guberni litewsko—białoruskich 
i ukraińskich, wobec braku wiarygodnych danych statystycznych, możliwe jest tylko 
w przybliżonych liczbach. Do chwili ukazania się wyników badań D. Beaouvois więk

szość polskich naukowców sądziła, że liczba przesiedlonej szlachty z byłych terenów 
dawnej Rzeczypospolitej w latach 1830—1840 liczyła dziesiątki, a nawet setki tysięcy 
osób™. Jednak rosyjskie spisy rewizyjne nie odnotowują aż tak dużego zmniejszenia 
liczby jednodworców i szlachty nieosiadlej. Zgodnie z obliczeniami historyka epoki so

wieckiej W. Nieupokojewa, z guberni zachodnich od 1830 do 1850 roku wysiedlono 
nie więcej niż 9% jednodworców, czyli około 8 tys. mężczyzn7''. Obliczenia tego bada

cza na ogół potwierdzają inne dane statystyczne. I tak według danych ze sprawozdania 
ministra dóbr państwowych, tylko w latach 1842-1844 ze wszystkich guberni zachod

nich, poza kijowską i kowieńską, przesiedlono 4174 mężczyzn jednodworców do gu

berni jekaterynosławskiej8 0. Są też inne dane pozwalające widzieć skutki przesiedleń. 
Na przykład w guberni mińskiej od 1842 do 1853 roku liczba mężczyzn jednodworców 
zmniejszyła się o 4805 osób 8 1 . Nie oznacza to, że wszyscy oni zostali przesiedleni, części 
z nich udało się pewnie dowieść szlacheckiego pochodzenia. Dlatego też podana liczba 
nie odpowiada całkowicie dokładnej liczbie przesiedlonych jednodworców, ale znacz

ne zmniejszenie liczby jednodworców na danym terenie najpewniej było spowodowa

ne przesiedleniami. Zdaniem współczesnego badacza białoruskiego Uładzimira Sosny, 
w latach 50. XIX wieku na ziemiach skarbowych osiedlono 12 980 mężczyzn, głównie 
z guberni zachodnich8 2. Poza brakiem dokładnych danych statystycznych co do liczby 
przesiedleń drobnej szlachty wiemy, że malała ona również na skutek przymusowej mi

gracji. Szlachta ta musiała opuszczać rodzinne strony z powodu zesłania, wymuszonego 
wyjazdu na służbę w bardziej odległe miejsca, czy oddania do wojska lub uczelni woj

skowej. Trudno określić, ile osób tego stanu zmuszono do opuszczenia stron rodzin

nych, lecz nie ma żadnej wątpliwości, że przesiedlenia były przeprowadzane na dość 

"s 11. Mościcki, Wysiedlenie szlachty polskiej na Utnie i Rusi pr^ r^ad rosyjski, w: „Wschód Polski", 
1919, nr 1, s. 46-63; B. Winiarski, l'1 strój polityczny t^iem polskich w XIX wieku, Poznań 1923, s. 162-163; 
W. Wielhorski, Ziemie ukrainne Rzeczypospolitej, %arys d^jów, „Pamiętnik Kijowski", 1959, t. 1, s. 77. 
7 I ) В. Неупокоев, op. cit., s. 18. 
m ]. Sikorska-Kulesza, op. cit., s. 55. 
81 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами I енерального штпаба: Минская 
губерния: в 2 частях, составитель И. Зеленский, Санкт—Петербург 1864, ч. 1, s. 609. 
8 2 У.Сосна, Фарміраванне саслоуна-групавога складу еяляпства Ьеларусі у канцы XVIII — першай 
полове XIX ст., Мінск 2000, s. 98. 
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dużą skalę, zwłaszcza w latach 1830—1840. l iczba przesiedlonych osób mogła wynosić 
powyżej 20 tys. osób płci obojga. 

Oprócz jednodworców przesiedleniom podlegała także szczególna kategoria lud

ności uformowana w strukturze społecznej Wielkiego Księstwa Litewskiego — boja

rzy pancerni. Zamieszkiwali oni wschodnie rejony guberni witebskiej i mohylewskiej, 
na pograniczu dawnych państw Wielkiego Księstwa l itewskiego i Wielkiego Księstwa 
Moskiewskiego. Część z nich bez powodzenia próbowała przepisać się do szlachty. 
W 1858 roku około 1000 osób tej kategorii zostało wysłanych do guberni tobolskiej*3. 

Polityka władz w odniesieniu do przesiedleń od końca XVIII wieku do połowy 
wieku XIX zmieniała się. Chociaż nie udało się realizować jej szybko i sprawnie, to 
jednak jej następstwa były zauważalne już od lat 40. XIX wieku. Tą metodą udało się 
zmniejszyć liczbę drobnej szlachty w guberniach zachodnich mniej więcej o 20—30 tys. 
osób, czyli o około 5-10% całej drobnej szlachty guberni zachodnich. Do tej liczby na

leży dodać podwyższone pobory wojskowe, sięgające tysięcy osób, czynione właśnie 
wśród jednodworców i grandem guberni zachodnich. Politycznym następstwem wszyst

kich tych akcji stało się poważne osłabienie liczby oraz roli drobnej szlachty w guber

niach zachodnich Cesarstwa. Kolejny rozdział w tej historii zapisał nieudany wynik po

wstania styczniowego. 

8 3 M. Громыко, Община в процессе переселения «панцирных бояр» Себежскогоуезда в Сибирь, Обществен

ный быт и культура русского населения Сибири (ХУШ-начало XX в.), Новосибирск 1983, s. 19-31 . 
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„Szlachcic bez Żyda jest niekompletny". 
Stosunki między szlachtą i Żydami w miasteczkach 

Białorusi w ХУШ-ХІХ wieku 

Historiografia tematu relacji między szlachtą a Żydami jest dość obszerna1. Przeszła też 
długą drogę od uproszczonych ujęć rozpatrywania kwestii żydowskiej w kontekście ob-

szarnictwa magnackiego czy ukazywania zależności Żydów od kaprysów szlachty. Od 
końca XX wieku badania roli Żydów w życiu społecznym i gospodarczym Rzeczypo

spolitej i w okresie zaborów zaczęły się intensywnie rozwijać. Nowatorska monografia 

1 Zob. J. Goldberg, Społeczność żydowska w szlacheckim miasteczku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu 
Historycznego" (dalej: „Biuletyn ŻIH"), vol. 59, 1966, s. 3—28; j . Goldberg, Gminy żydowskie (kabały) 
w systemie władztwa dominałnego w szlacheckiej Rzeczypospolitej, w: Miedzy historią a teorią. Refleksje nad proble

matyką dziejów i wiedzy historycznej, red. M. Drozdowski, Warszawa—Poznań 1988, s. 155; J. Hensel, ży 
dowski arendarz i jego karcztna, w: Kultura Żydów polskich XIX—XX w., red. M. Meducka, R. Renz, Kielce 
1992, s. 85; J. Muszyńska, Żydzi wmiastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XJ HI wieku. Studium 
osadnicze-, Kielce 1998, s. 141—142; M. Rosman, Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-iydowskie w Rzeczypospo

litej w XVIII wieku, Warszawa 2005 (praca M. Rosmana jest oparta na analizie źródeł z latyfundiów 
Sieniawskich i Czartoryskich); do bogatej spuścizny Radziwiłłowskiej sięga A. Teller, The Legał Sta

tus of the Jews on the Magnate Bstates oj Potand-1Jthuania in the ХУШ th Century, „Gal—Ed", vol. 15—16, 
1997, s. 41—63; idem, Radziwiłł, Rubinowii^, and the Rabbi of Swierz: the Magnates' Attitude to Jewish Regio-

nałAutonomy in the 18/h Century, „Scripta Hierosolymitana", vol. 38, 1998, s. 246-276; idem, Radziwił

łowie a Żydzi w czasach saskich, w: Rzeczpospolita wiełu narodów i jej tradycje, red. A. K. Link—Lenczowski 
i M. Markiewicz, Kraków 1999, S. 149-161 ; О. Соболевская, Иудеи в белорусских владениях Радзивиллов 
в конце XVIII — начале XIX вв., w: Цайтшрыфт. часопіс для даследавання яурэйскай гкторы1, дзмаграфіі 
іжаномікі, літаратурьі, мовы г этнаграфИ, Мспск-Вільмя 2011 , t. 6 (1), s. 23^Ю; Н. Слиж, Контакты 
между шляхтой и евреями в Великом Княжестве Литовском в XVI—XVII вв., w: Материалы Левятой 
Ежегодной Международной междисциплинарной конференции по иудаике, ч. 1. Академическая серия, вы
пуск 10, Москва 2002, s. 22-29. 


