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Deportacje okolic szlacheckich
z guberni minskiej w latach 1863—1864

Od czasu rozbiorow Rzeczypospolitej w koncu XVIII wieku rosyjska administracja
nic umiala poradzic sobie z obecnosciq. drobnej szlachty na tercnie Bialorusi, litw y
i Ukrainy, totez na ogol odnosila si^ do niej z niechgci^1. Przyczyny tego szukac nalezy
w tym, ze drobna szlachta nie wpisywala si? w strukturg spoleczn^ i organizacj^ panstwow^ Cesarstwa Rosyjskiego. Jeszcze w koncu XVIII i na pocz^tku XIX wieku wobec
tej gtupy podejmowano rozmaite dzialania maj3.ce na celu pozbycie si^ jej z warstwy

1 Badania na temat drobnej szlachty na terenie Litwy, Bialorusi i Ukrainy jako pierwsi podj^li:
H. Moscicki, Wysiedlenie szlachty na U twie i Rusipr%e% rsgd rosyjski, „Wschod Polski”, 1919, nr 1, s. 46 63; tenze, Pod bertem carom, Warszawa 1924, s. 294; J. Pogonowski, U gitym aga s^lachecka po ro^biorach,
„Miesigcznik Heraldyczny”, 1932, Nr 12, s. 215—217; T. Perkowski, Legitymage szlachtypolskiej wprowincjach ^abranych pr%e^ Rage, „Miesi^cznik Heraldyczny”, 1938, Nr 5, s. 69—76; В. Неупокоев, Преобра
зование беспоместной шляхты в Литве в податте сословие однодворцев и граждан (Вторая треть XIX в.),
w: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг., Сборник статей в 9 т., Москва 1960-1986.;
З.Я. Тальвирская, К вопрод о социальном облике мелкого дворянства в 1860—х годах (по материалам
трёх уездов Минской губ.), w: Историко-социологические исследования (на материалах славянских стран),
ред. кол.: В.А. Дьяков и др., Москва 1970, s. 198—221; Н.Н. Улащик, Предпосылки крестьянской р е
формы 1861 г. bЛитве и Западной Белоруссии, Москва 1965; D. Beauvois, Polacy па U krainiel831—1863.
Szlachta polska na Wfflyniu, Podolu i Kijotvs^csy^nie, Paryz 1987; I. Rychlikowa, Carat ivobecpolskiej s^lachty na \iemiach %abranych w latach 1772—1831, „Kwartalnik Historyczny”, 1991, Nr 3. s. 50—83; L. Zasztowt, Kcniecprsywikjow. Degradaga drobnej szlachty polskiej na U twie historyc^nej i prambr^e^nej Ukrainie w la
tach 1831-1868, „Przegl^d Wschodni”, 1991, z. 3, s. 615-640; J. Sikorska—Kulesza, 1Veryfikacje s^lachectwa jak o instrument stanowej degradagi drobnej szlachty na U twie i Bialorusi w latach 1831—1868, „Przegl^d
Wschodni”, 1992/93, Z. 3 (7), s. 557—572; taze, Deklasaga drobnej szlachty na U twie i Bialorusi w XIX
wieku, Warszawa 1995; С. Луговцова, Политика российского самодержавия по отношению к дворянству
Белоруссии в конце XVIII—первой половине XIX вв., Минск 1997; Т. Bairasauskaite, U etuvos bajorn savivalda: X IX a. pirmojojepuseje, Vilnius 2003.
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szlacheckiej2. Chwytano si? takich srodkow, jak weryfikacja szlachectwa, rozwazano
przesiedlenia na inne tereny3. W 1823 roku car Aleksander I przyj^i do rozpatrzenia
projekt Mikolaja Chowanskiego, nowo mianowanego general—gubernatora bialoruskiego w guberniach: smolenskiej, mohylewskiej i witebskiej. Proponowal on utworzenie z drobnej szlachty specjalnych formacji wojskowych, a takze przesiedlenie jej na
mniej ludne ziemie w wewn?trznych guberniach panstwa4. Car popart projekt i przekazal Senatowi do rozpatrzenia, ale nie zd^zyl go podpisac przed swoj% smicrciq. w 1825
roku. W pierwszych latach panowania Mikolaja I wokot projektu toczyly si? dyskusje w Ministerstwach Finansow i Spraw Wewn?trznych. Jednak nie zostal on przyj^ty
w proponowanym ksztalcie, a gdy 19 pazdziernika 1831 roku przyj?to ustaw? о weryfikacji szlachty, przestal bye aktualny. Ustawa ta przewidywala takze opracowanie sposobow przesiedlenia cz^sci drobnej szlachty do wewn^trznych lub oddalonych gubernii
imperium5.
Nad takimi rozwiqzaniami zastanawiano si? juz w koncu XVIII wieku, ale wtedy
nie weszly one w faz? realizacji. Pomysly rozwi^zania kwestii drobnoszlacheckiej przez
deportacj? pojawily si? znowu po powstaniu listopadowym w latach 1832—1833 i wte
dy zostaly zatwierdzone przez Mikolaja I6. Wydano dwie ustawy о przesiedleniu dobrowolnym i przymusowym, ktore w ten sam sposob okreslaly metody i sposoby dzialania7. Plany te po raz kolejny nie zostaly wcielone w zycie glownie z powodu wielkich
kosztow takiego przedsi?wzi?cia. jednak w 1843 roku z guberni bialorusko—litewskich
i ukrainskich do guberni jekaterynoslawskiej wyslano 1729 osob obojga plci (do miejsca
przeznaczenia dotarlo tylko 1345 osob)8. W latach 40. XIX wieku projekty dotycz^ce

2 Szczegoln^ uwage zwfaca na to: J. Sikorska—Kulesza, Dek/asac/a drobnej szlachty, s. 1-15.
3 Tamze, s. 15. Zob.: taze, О переселении в сии губернии на казенные земли чиншевой шляхты с помещи
чьих земель в присоединенных от Польши Губерниях, 5 июня 1796 г., № 17469, w: Полное собрание законов
Российской империи [dalej: ПСЗ], Собрание 1—е : в 45 т., Санкт Петербург 1830, Т. 23, s. 897—900.
4 Российский государственный исторический архив, ф. 1341, Д. 346 ч.П(б). лл. 411, 420-439:
Дело о шляхте в губерниях от Польши присоединённых.
5 Tamze, лл. 411, 420-439.
Высочайшеутверждённые правила для переселения граждан и однодворцев западных губерний в Кавказскую
область, 25 марта 1832 г., № 5249, w: ПСЗ, Собрание 2—е: в 55 т., Санкт Петербург 1842, s. 153—
158; Правила для переселения однодворцев западных губерний по желанию их в другие губернии, 25 марта
1832 г., JV? 5250, w: ПСЗ, Собрание 2—е, т. 7, s. 158—162; D. Beauvois, dz. cyt., s. 95.
7 Высочайшеутверждённые правила для переселения граждан и однодворцев западных губерний в Кавказскую
область, 25 марта 1832 г., № 5249, w: ПСЗ, Собрание 2-е, т. 7, s. 153-158; Правила для переселения
однодворцев западных губерний по желанию их в другие губернии, 25 марта 1832 г., № 5250, w: ПСЗ, Со
брание 2—е, т. 7, s. 158—162.
8 В.И. Неупокоев, Преобразование беспоместной шляхты в Литве, s. 18; О. Лепеш, Граждане и од
нодворцы в политике российского правительства на территории Беларуси после восстания 1830—31 гг.,,
„Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого—
педагогические науки”, выпуск 10 (15), Ч. 1, Минск 2010, s. 99; Нацыянальны истарычны apxiy
Беларуа [dalej: НГАБ]-, ф. 1430, спр. 9221, лл. 3—6: Дело по отношению Департамента государ
ственных имуществ о переселении однодворцев из западных губерний в Екатеринославскуто,
Херсонскую и другие.
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przesiedlen jednodworcow i drobnej szlachty znowu usilowano ujqc w ramy prawne9.
Wed tug pobieznych podliczen W. Nieupokojewa w latach 30.-50. XIX wieku z Bialorusi i Litwy przesiedlono niemal osiem tysi^cy osob plci m^skiej, czyli okolo 9% ogolnej liczby jednodworcow10. Dane te wymagaj^ jednak weryfikacji i pogl^bionej analizy.
Nast^pna dose masowa fala przymusowych deportacji drobnej szlachty z guberni
litewsko—bialoruskich do odleglejszych guberni Cesarstwa nast^pila z inicjatywy gene
ral—gubernatora wilenskiego Michaila Murawjowa w czasie powstania styczniowego.
Stal on na stanowisku, ze przedstawiciele tej warstwy brali aktywny udzial w powstaniu
i byli jego gtown;L podp()r;('1. Pod tym pretekstem mogl powrocic do swoich wczesniejszych planow rozprawy z drobnq. szlachty. Murawjow jeszcze na stanowisku guberna
tora grodzieriskiego w 1831 roku przeslal Mikolajowi I projekt, w ktorym proponowal,
aby wszystka nieosiadl^ szlachty, ktora ,,nie wybierze dla siebie jakiegos rodzaju zaj^cia”
wysiedlic do rejonow pogranicznych i w ten sposob sformowac wojska ochrony rubiezy12. Powstanie 1863—1864 roku w zachodnich guberniach Cesarstwa spowodowalo zaostrzenie systemu prawnego i pretekst do podjgeia radykalnych krokow administracyjnych wzglgdem drobnej szlachty jako grupy spolecznej.
Nalezy podkreslic, ze ocena Murawjowa о udziale tej warstwy spolecznej w po
wstaniu nie do kohca odpowiadala rzeczywistosci. Drobna szlachta zasilaj^ca osobowo lub wspierajqca oddzialy powstancze w powiatach nowogrodzkim, borysowskim,
bobrujskim i sluckim guberni minskiej byla tylko jedn^ z kilku grup spolecznych, ktorej przedstawiciele podtrzymywali dzialania powstancze. Oprocz tego, wsrod drobnej
szlachty wspierajqcej powstanie przewazala grupa, ktora z powodu swoich zaj^c zawodowych i miejskiego stylu zycia tworzyla juz warstwy inteligenck%. Nie miala juz wTzasadzie wi^zi ze szlachty zasciankow^ i z jej sposobem zycia. Z doniesien plk. zandarmerii
Borysa Rejcharta widac, ze do powstania w guberni minskiej dol^czyli glownie wlasciciele ziemscy, duchowienstwo katolickie, rzemieslnicy, urz^dnicy, studenci, wojskowi
i tylko mala czgsc drobnej szlachty: okoliczna i czynszowa13. W raporcie z 17 sierpnia
1863 roku Rejchart zawiadamial naczelnika sztabu korpusu zandarmow: ,,w obecnym
powstaniu ze szlachty osiadlej udzial bierze niewielka liczba i to pod przymusem”14.
Te doniesienia pozostajq. w duzej sprzecznosci z rozporz^dzeniem cyrkularnym wileriskiego general—guberatora M. Murawjowa z 8 sierpnia 1863 roku, w ktorym wskazuje

9 В.И. Неупокоев, dz. cyt., s. 14, 17, 18; Об усилении способов к переселению однодворцев западных гу
берний во внутренние губернии,-*2 июня 1841 г., № 14601, w: ПСЗ, Собрание 2-е, т. 16. Отд. 1, s. 428.
10 В.И. Неупокоев, dz. cyt., s. 18.
11 НГАБ, ф. 2001, воп. 2, спр. 52, к. 1-2: Дело по предписанию генерал-губернатора Мура
вьёва о доставлении сведений о чиншевой шляхте и однодворцах больше других принимав
ших участие в деле бывшего в Могилёвской губернии восстания.
12 О.В. Лепеш, Комитет западных губерний: организация и деятельность (1831—1848 гг.), Мшск 2010,
s. 57.
13 Rok 1863 па Miris^c^y^nie. M aterjaiy archiivum Wyd^iatu III bytej kancelatji cesarskiej, oprac. J. Witkowski, Cl Janiewicz, Minsk 1927, s. 19, 24.
14 Tamze, s. 14.
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na jednodworcow i drobnq. szlachty jako najbardziej licznych i aktywnych uczestnikow
powstania15.
Na pocz^tku lat 70. XX wieku na podstawie danych zebranych przez urx^dnikow
Ministerstwa Wojny analiz? struktury spolecznej powstancow przeprowadzil W. Zajcew. Wyniki jego badan przyniosly potwierdzcnic obserwacji Rcjcharta. W oddzialach
powstanczych na terytorium Litwy i Bialorusi znalezli si? glownie wlasciciele ziemscy, przedstawicielc inteligencji (urz^dnicy, studenci, lekarze, nauczyciele), administracja
dworska i lesna, a takze dzierzawcy. Drobna szlachta zasciankowa i czynszowa pracuj^ca
na roli, stanowiia bardzo nieznaczny odsetek powstancow. We wszystkich bialoruskich
i litewskich guberniach za uczestnictwo w partiach powstanczych os^dzone zostaly
774 osoby pochodzenia szlacheckiego. Wsrod nich 30% stanowili gimnazjalisci,
21% urz?dnicy, 9% wlasciciele ziemscy, 5% ofkerowie i wychowankowie uczelni wojskowych, 5% arendarze i zarz^dzaj^cy rnaj;\tkami i folwarkami, 5% ekonomowie, zarz^dcy i pisarze dworscy, 4% lekarze, felczerzy i aptekarze, 4% robotnicy i pracownicy
najemni, 2% guwernerzy, kamerdynerzy, lowczy, pokojowi, 2% nauczyciele — wiejscy
domowi i prywatni, doktorzy filozofii, 2% pisarze — okr?gowi, gminni, wiejscy i innych
szczebli, 1,5% lesniczy i urz^dnicy lesni roznych szczebli, 1,5% rzemieslnicy, 1% architekci, rzezbiarze, artysci, muzycy, organisci, 1,5% mierniczy ziemscy. Odsetek szlachty
innych zaj?c wyniosl 4,5%. W strukturze tej znalazlo si? tylko poltora procenta drobnej
szlachty zasciankowej l czynszowej utrzymuj^cej si? z pracy rolniczej16.
Podkreslic nalezy, ze przytoczone wyzej dane dotycz^ tylko osob, ktorych szlachectwo zostalo potwierdzone i znajdowaly si? one w skladzie dworjanstwa. Pami?tac
trzeba о tym, ze administracja rosyjska terminem szlachta okreslala osoby, ktore nie
zdolaly udowodnic swojego rodowodu szlacheckiego. Okreslenie to odnosi sic przede
wszystkim do drobnej szlachty, ktor^ w ten sposob wydzielono w osobn^ grup?. Zgodnie z zastosowanymi kryteriami oddzieln% grup? tworzyli takze jednodworcy. Zuzanna
Sambuk (Bajkowa) przeanalizowala alfabetyczne spisy uczestnikow powstania przechowywane w Litewskim Archiwum Historycznym17. Rezultaty jej badan swiadcza о tym,
ze w guberni minskiej drobna szlachta (bez ziemian), nawet z jednodworcami i wolnymi
chlopami stanowiia tylko 4,4% wszystkich uczestnikow powstania dzialaj^cych z broпц w r?ku18.
Powyzsze dane wyraznie pokazuj% ze podstawowq. grup^ spoleczn^ powstania na
Litwie i Bialorusi byla nie drobna szlachta, a tworz^ca si? w tym czasie inteligencja. Co
prawda wywodzila si? ona glownie ze srodowiska drobnoszlacheckiego oraz urz?dniczego
15 НГАБ, ф. 295, воп. 1, сир. 1522. Циркулярное предписание губернатора военно—уезд
ным начальникам Минской губ. о представлении сведений о шляхтичах, однодворцах и по
селенцах принимавших участие в восстании для выселения их из Минской губ. Списки лиц
подлежавших выселению. 12 авг. 1863—29 янв. 1866 г., л. 1—1 адв.
,
16 В.М. Зайцев, Социально-сословный составучастников восстания 1863 г. (Опыт статистического ана
лиза), Москва 1973, табл. 57.
17 С.О. Байкова, О движущих силах восстания 1863 г. на территории Белорусии, w: Историко-социо
логические исследования, ред. В.А. Дьяков, М.Н. Кузьмин, И.С. Миллер, Москва 1970, s. 222—252.
18 Tamze, s. 222-252.
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(takze w duzej cz?sci drobnoszlacheckiego), ale jej zawodowa aktywnosc — zaj^cia
miejskie — powodowala, ze byla to juz odr?bna grupa spoleczna, ktora zerwala swoje
wi?zi ze wsia. Hiorac pod uwagg wczesniejsze plany Murawjowa о przesiedleniu drobnej
szlachty, mozna przypuszczac, ze gubernator postrzegal drobti;\ szlacht? w calosci —
nie wyodr^bnial z niej urz^dnikow, szlachty zasciankowej i czynszowej — jako wrog^.
grup? spoleczn^ i przeszkodg w planach rusyfikacyjnych. Jego niech?c budzilo zapewne
i to, ze wlasnie z tego srodowiska wywodzila si? cz?sc miejscowej inteligencji, cz?sto zle
usposobionej do rosyjskiej administracji. W duzej mierze przyczynily si? do tego dzialania prowadz^ce do deklasacji drobnej szlachty.
Skoro szlachta zasciankowa i czynszowa nie byla zbyt aktywna w czasie powstania,
to deportacje drobnej szlachty z okolic guberni minskiej po powstaniu 1863 roku nalezy
rozpatrywac nie tylko jako metod? represji. Wydaje si?, ze byla to raczej realizacja cz?sci programu M. Murawjowa z lat 30. XIX wieku, kiedy proponowal on zasiedlenie Litwy i Bialorusi osadnikami z guberni wielkorosyjskich. Do wcielenia tego planu w zycie,
oprocz zgody wladz zwierzchnich, potrzebna byla ziemia. Wystqpienie zbrojne przeciwko rz^dowi rosyjskiemu dostarczylo dodatkowego pretekstu do przesiedlenia szlach
ty i swobodnego dysponowania pozostawian^ przez ni^ ziemi^.
Badacze podejmowali juz problem deportacji zasciankow drobnoszlacheckich, ale
kwestia ta tylko cz?sciowo rozpatrywana byla w kontekscie powstania19. 1iczb? zeslanych z zachodnich i potudniowych guberni Iqcznie, oblicza si? w przyblizeniu na okolo
38 tysi?cy osob20. W Zajcew szacuje, ze z guberni polnocno—zachodnich, tj. minskiej,
grodzieriskiej, wilenskiej, witebskiej, kowienskiej, mohylewskiej, za: „udzial w buncie”,
„udzial w zbrojnej walce”, „wspieranie i podtrzymywanie buntu” wysiedlonych zostalo 15 494 osob21. Wsrod nich bylo 1981 mieszkaricow guberni minskiej22. W Litewskim
Panstwowym Archiwum Historycznym w zespole 378 przechowywane s^ zestawienia,
zrobione w kancelarii Tymczasowego Audytoriatu Polowego przy sztabie wojsk Wilenskiego Okr?gu Wojskowego, d0tycz 3.ce liczby osob skazanych za udzial w powstaniu
w guberniach litewskich i bialoruskich. Zrodlo to podaje liczb? 12 483 osob, a wi?c
19 F. Czaplicki, Moskiewskie na U lwie rr^dy 1863—1869: d a isy niejaho ciqg C^arnej Ksi(gi, Krakow 1869,
s. 139—145,354; H. Moscicki, dz. cyt., Warszawa 1924, s. 294; J. Iwaszkiewicz, Wyka^ddbr^iemskich skonfiskowanych pr^ez r^fldy %aborc%e u>latacb 1773—1867, Warszawa 1929; W Szmidt, Geneva prywatnej rosyjs
kiej ivfasnosci %iemskiej w guberni wilenskiej, grodzienskiej i minskiej 1793—1875, „Miesi^cznik Statystyczny”,
1922, t. 5, z. 9, s. 298. Аагдменты i матэрыялы na zicmopui beviapyci, w: 4 т. пад рэд. H.M. Нжольскага,
Мшск 1940, t. 2: (1772-1903 гг.), s. 548; М.Н. Муравьёв, Записки графа Михаила Николаевича
Мурав'ева-Виленского, „Рус«кая Старина”, 1882, t. 37, № 3, s. 623; С.М. Самбук, Политика царизма
в Белоруссии во второй половине XIX в., Минск 1980, s. 25; Восстание в Литве и Ъелорусии 1863—64
гг., Москва 1965, s. 95—98; А. Радзюк, Знжчэнне шляхецюх ваколщау на Гарадзеншчъгнеу 1863—64 гг.
„Arche”, № 12, 2010, s. 151—173; С). Горбачёва, Восстание 1863—1864 гг. и репрессивные мероприятия
царизма в Беларуси, w: Represje i nygnanie. Historiografia i tradytja, red. W. Caban, W. Sliwowska, Kielce
2005, s. 111-118; Д. Матвейчык, Выгнаныя з роднага краю. Паслялктападауская эмкрацыя з Беларуа
iA im eu (1830-1870-я гадъг), Мшск 2011.
20 D. Fajnhauz, 1863. Utu'a i Biaforus, Warszawa 1999, s. 297.
21 B.M. Зайцев, Социально—сословный состав, табл. 2, табл. 12, табл. 38, w: С.О. Байкова, dz. cyt.
22 Tamze, табл. 38.
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mniejsz^ liczb^ niz Zajcew, w tym 128 osob zostalo rozstrzelanych i 12 355 zeslanych.
Szczegolnie wazne w tym zestawieniu jest to, ze podaje ono liczb^ szlachty zasciankowej — 3497 osob obu plci — zeslanej z rodzinami ,,na osiedlenie”, lacxnie 639 rodzin,
a wigc trzecia cz^sc wszystkich zeslanych23, Zestawienie tej liczby z danymi о aktywnym
udziale szlachty zasciankowej i czynszowej w powstaniu wskazuje na to, ze zastosowane reptesje byly nieadekwatne do jej liczebnosci w oddzialach powstanczych. Jednak
w swietle przytoczonych wyzej informacji о ilosci deportowanej szlachty zasciankowej,
dane te nie wydaj^_ si^ peine, tym bardziej, ze dotychczas uwaga historykow badaj^cych
kwesdij przesiedlen, skupiala sig glownie na guberniach mohylewskiej, grodzienskiej
i wilenskiej24. W historiografii brakuje tez prac о wysiedleniach z guberni minskiej, bo
dotychczas prawie w ogole nie prowadzono badan25. Dopiero kwerenda w zbiorach Narodowego Historycznego Archiwum Republiki Bialorus w Minsku pozwolila na dosyc
szczegolowe przeanalizowanie tego problemu26.
Opracowany plan dzialari oddzialow powstanczych w guberni minskiej zakladal, ze powinny byly one wesprzec dzialania partii w guberni mohylewskiej i wspolnie
z nimi zaj^c Mohylew27. Szybkie jednak rozbicie oddzialow Ludwika Zwierzdowskiego na Mohylewszczyznie, zmusilo powstancow z guberni minskiej do podj^cia samodzielnej bezplanowej operacji. W guberni minskiej dzialaly dwa duze odzialy, jeden
w powiecie ihumeriskim dowodzony przez Stanislawa Laskowskiego, drugi — Antoniego Trusowa w powiecie miriskim. Potem on, a takze kilka niewielkich partii w powiatach borysowskim i sluckim, ktorym udalo sig utiiknac potyczek z wojskami rosyjskimi, dol^czyli do Laskowskiego2B. Prowadzenie walki powstariczej wymagalo posiadania
zaplecza i wspolpracy miejscowej ludnosci, totez powstaricy szukali wsparcia przede
wszystkim u mieszkancow zasciankow. Jak jednak dowodz^ badania W Zajcewa i Zuzanny Sambuk (Bajkowej) wi^kszosc szlachty zasciankowej w guberni minskiej nie byla
aktywnie zaangazowana po stronie powstania, tj. nie walczyla w oddzialach powstanczych. Pomimo to, zdarzalo sig czasem, ze okazywala pomoc powstancom, do czego
23 Ведомость составленная в канцелярии временного полевого аудиториата при штабе войск Виленского
военного округа, о числе лиц, подвергнутым различным наказаниям за участ ие в восстании на территории
Литвы и Белоруссии, w: Паустанне у A imee г Беларусг 1863—1864, ред. В. Дзьякау i шш., Масква—
Вроцлау 1965, s. 95-98.
24 F. Czaplicki, C^arna ksi$ga, 1863—1868, Poznan, 1878, s. 63—71; tenze, M oskiemkie na U twie r^gdy
1863—1869, s: 1 3 9 -145, 354; J. Iwaszkiewicz, dz. cyt., s. 11-12; H. Moscicki, dz. cyt., s. 294; А. Радзкж,
dz. cyt., s. 151-173.
25 Wyj^tkiem jest artykul: Г. Крых i С. Токць, Гкторыя пасялення Мгнск—
Аваранскае: засцянковая
шляхта з Б еларуау абгрскт 11ры1ртышшы, „Беларуси пстарычны ч асо тс”, № 3, 2012, s. 4—10.
26 Zaznaczyc nalezy, ze w okolicach szlacheckich w malej ilosci mieszkali takze chlopi, dlatego
tez deportacje, chociaz w mniejszym stopniu, clorkncly takze i t? grup£, a cz^sciowo takze ludnosc
zydowsk^, a nawet raznoczyncow. (W drugiej polowie XIX wieku termin „raznoczynca” uzywany byl
takze w odniesieniu do niektorych przedstawicieli okolic szlacheckich, ktorzy w wyniku „weryfikacji szlachty” znalezli si^ w takich formalnych kategoriach, jak: jednodworcy, ziemianie, wolni ludzie,
szlachta, a nawet chlopi).
27 D. Fajnhauz, dz. cyt., s. 164.
28 Tamze, s. 164.

Deportacje okolic szlacheckich z guberni minskiej w latach 1863—1864

63

sktaniala wspolnota wyznaniowa i powi^zania z osobami zaangazowanymi w dziaiania
powstancze. Ujawnianie takich faktow podczas przesluchiwania aresztowanych czlonkow oddzialow, a nawet tylko domniemanie, ze w poblizu szlacheckiej okolicy widziano
oddzial powstariczy, stawaio si? wystarczaj^cym powodem do wysiedlenia calej okolicy
szlacheckiej.
Przygotowanie do masowych deportacji okolic szlacheckich poprzedzone bylo wydaniem rozporz^dzen i zebraniem wiadomosci о podejrzanych. W pierwszej kolejnosci
pod specjaln;\ uwag? brano mieszkancow majqtkow skarbowych, со bylo nowym zjawiskiem, na ktore koniecznie nalezy zwrocic uwag?. Cyrkularne rozporzqdzenia wydane
przez Murawjowa w dniach 11 czerwca i 4 lipca 1863 pozwalaly na odbieranie ziemi od
szlachty czynszowej, jednodworcow' i raznoczyncow z majqtkow skarbowych i przekazywanie jej chlopom2’. Ponadto 8 sierpnia 1863 roku Murawjow nakazal wojskowym
naczelnikom powiatowym z guberni minskiej zebranie informacji na temat politycznego zaangazowania przedstawicieli tych grup30. W ten sposob powstawala lista osob
przeznaczonych do wysiedlenia, ktore uzasadniano w nast^puj^cy sposob: ,,Z zebranych zeznan i spraw, rozpatrywanych w komisjach sledczych о osobach uczestnicz^cych
w politycznych nieporz^dkach w tutejszym kraju, widac, ze najbardziej licznymi i aktywnymi uczestnikami w biez^cym buncie byli jednodworcy i tak zwana szlachta czynszowa, osadzona pojedynczo i calymi wspolnotami na gruntach ziemianskich, skarbowych
i wlasnych. Szlachta ta i jednodworcy czgsciowo dzialala przeciwko naszym wojskom
z broniq. w r?ku pod przewodnictwem ksi?zy i ziemian, cz?sciowo wspierala buntownicze szajki zaopatrywaniem ich w potrzebne produkty, zywnosc, amunicj?, nieujawnianiem miejsc ich przebywania i ukrywaniem zbieglych i rannych buntownikow. Так
jak warstwa drobnoszlachecka i jednodworcy we wszystkich minionych okresach az do
obecnego buntu, stale wyrozniali si? swoj^ buntownicz;| dzialalnosci^.. Maj^c na wzgl?dzie uprzedzenie przed podejmowaniem przez nich w przyszlosci bezprawnych prob
naruszenia spokoju ogolnospolecznego i porz^dku w kraju, (...) general—gubernator
uwaza za konieczne usun^c z tego srodowiska tych, ktorzy bardziej od innych wyrozniaj^ si? buntowniczym duchem i drugim podaj^ zly przyklad samowoli i niepokornosci wobec prawa31”.
Rozkaz wydany drog^ sluzbow^ 12 sierpnia 1863 przekazany zostal do wojskowych naczelnikow powiatow wraz z listem gubernatora miriskiego, w ktorym polecano:
„zrobic zestawienie, oparte na rzeczywistych faktach, kto z jednodworcow, ze szlachty
29 Сборник узаконений и распоряжений правительства по польскому мятежу 1863 г., вышедших по
28—е января 1868 года и касающихся западных губерний, Киев 1868, s. 379—382.
30 Dokument podobnej tresci skierowany zostal i do guberni mohylewskiej: НГАБ, ф . 2001, b o i t . 2,
спр. 52. Дело по предписанию генерал-губернатора Муравьёва о доставлении сведений о чин
шевой шляхте и однодворцах больше других принимавших участие в деле бывшего в Моги
лёвской губернии восстания.
31 НГАБ, ф . 295, воп. 1, спр. 1522: Циркулярное предписание губернатора военно—уезд
ным начальникам Минской губ. о представлении сведений о шляхтичах, однодворцах и по
селенцах принимавших участие в восстании для выселения их из Минской губ. Списки лиц
подлежавших выселению, 12 авг. 1863—29 янв. 1866 г., л. 1—1 адв.
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[tj. drobnej szlachty — V.M.] i pojedynczych osadnikow, nalez^cy do tej warstwy bral
aktywny udzial w buncie; z jakich kr^gow wi^cej osob w porownaniu z innymi, przystqpilo do buntowniczych szajek; a takze, gdzie najwigccj pomocy buntownikom okazaly
te grupy zaopatruj^c [ich] w zywnosc, siano i inne przedmioty. Так samo ustalic, ktorzy
z nich wi§cej od drugich przeszkadzali lokalnej wladzy w dlawieniu buntu. Zebrawszy
zgodnie z tymi wyzej podanymi warunkami odpowiednie swiadectwa z terenu guberni
miriskiej, przedstawic je panu generalowi w jak najszybszym czasie, ze spisem wiosek,
a w nich ilosci dworow, rodzin i osob z wiadomosciami о stopniu ich nieprawomyslnosci i dla dalszych rozkazow”32. Podkreslano wag£ przedsi^wzigcia i koniecznosc szybkiego dostarczenia zqdanych danych33.
Przed uplywem miesi^ca, 2 wrzesnia gubernator minski otrzymai pierwszy raport
od wojskowego naczelnika powiatu minskiego: „za wyjqtkiem osob, ktore przyl^czyly
sif do buntu, о jakich w swoim czasie doniesiono przelozonym, mieszkaj^cy w powierzonym mi powiecie jednodworcy, zascianki szlacheckie i pojedynczy osadnicy nalez^cy
do tej warstwy jawnie w buncie nie uczestniczyli i wydaje si^, ze nie wspierali powstan
cow” ’1. Podobne raporty zapewniaj^ce о malej aktywnosci drobnej szlachty gubernator
otrzymai rowniez od wojskowych naczelnikow powiatow borysowskiego, bobrujskiego
i nowogrodzkiego35. Zwrocic jednak nalezy uwag£, na pewne sprzecznosci w nich zawarte. I tak naczelnik powiatu nowogrodzkiego jednoczesnie dodawat: „Ale nie т о г па nie wskazac kilku wiosek i okolic polozonych posrod lasow lub w ich poblizu, ciagle
w oddaleniu znajduje sig jeszcze stosunkowo duzo mieszkancow. Wszystkie wioski polozone sji we wlosci wsielubskiej i ich spis zalqczam”36. Jednoczesnie w raporcie zwracano uwag? na to, ze mieszkancy tych wiosek od pocz^tku powstania podejrzani byli
0 jego wspieranie i zaopatrywanie powstancow w zywnosc. Dol^czal spis miejscowosci, ktorych mieszkancow pos^dzano о wspomaganie powstancow; byly to: Daszkiewicze, polozona na skraju lasu Dombrowica (Dqbrowica) licz^ca dziewiyc dworow zamieszkanych przez osiemnascie osob, lesne osady Kremalowka z jedenastoma dworami
1Miezniki, okolica Milkewicze z dziesiycioma dworami drobnej szlachty, jednodworcow,
mieszczan i tzw. wolnych robotnikow rolnych37 na wlasnej ziemi (w sumie 29 osob).
Zarzut zaangazowania si у w pomoc postawiono dwom „raznoczyncom” ze wsi Rusilowka, ale pod obserwacjij wziyto az czterdziestu mieszkancow tej okolicy. L^cznie
w tym czasie w powiecie nowogrodzkim о udzial wTpowstaniu lub pomoc powstancom

32 Tamze, л. 1-3.
33 Tamze.
34 Tamze, л. 5—5 адв.
■ Informacje о tym, ze drobna szlachta nie uczestniczyla w powstaniu Murawjow otrzymai takze
z guberni mohylewskiej na podstawie raportow wojskowych naczelnikow tej guberni — zob.: НГАБ,
ф. 2001, воп. 2, cnp. 52: Дело о сборе сведений об участии в восстании 1863 т. однодворцев
и чиншевой ш ^хты .
36 Tamze, л. 11—11 адв.
’7 Do takich formalnych kategorii cz^sto przepisywala si^ drobna szlachta w wyniku weryfikacji tytulow szlacheckich.
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podejrzewano 144 mieszkancow szlacheckich zasciankow18. Jednak wojskowy naczelnik
tego powiatu, niedawno wyznaczony na to stanowisko, wykazal si? inicjatyw^. proponujqc inne jeszcze metody przywrocenia porz^dku na podleglym mu terenie. „Jesli Wasza
Ekscelencja uznaje za sprawiedliwe — pisal — usunac z wiosek i okolic szlacheckich
wymienionych w spisie mieszkancow, to konieczne b?dzie osiedlenie tarn prawoslawnych chlopow. Nalezy wi?c nakazac wlascicielom ziemskim, zeby ziemi?, znajduj^c^
si? obecnie w r?kach rodzin buntownikow, przekazali w okreslonym czasie w arend?
na takich samych warunkach dla czasowo—zobowi^zanych chlopow wiary prawoslawnej. Dotychczasowych arendarzy [tj. te rodziny, ktore zdaniem wladz mog^, wspierac
powstancow — przyp- V.M.| zalecam przeniesc w bardziej odkryte miejsca”39. Mowa
tu byla nie о wysiedleniu, lecz tylko о przeniesieniu podejrzanych dzierzawcow do pobliskich miejscowosci polozonych w wi?kszej odleglosci od lasu, by nie mogli udzielac
pomocy powstancom.
О szlacheckich osadach podejrzewanych о to, ze ich mieszkancy „biorq. udzial
w buncie” donosil minskiemu gubernatorowi w raporcie z 15 wrzesnia 1863 toku tak
ze wojskowy naczelnik z powiatu ihumenskiego pulkownik Sacharow411. Na list? ,,niepewnych” trafily okolice: Sucin i Gizgajlowo (Gizajlowa), z ktorych do powstania,
wedlug ustalen naczelnika, poszlo czternascie osob. W zal^czonym zas spisie podej
rzanych figurowali juz wszyscy mieszkancy — 153 osoby. Doniesienia wskazywaly
takze na mieszkancow okolic szlacheckich о nazwach: Francuska Hrebla (Francuska
Grobla), Podkosie, I lapociewo, z ktorych — przy l^cznej liczbie 89 mieszkancow —
szesciu zasililo powstahcze oddzialy. Obserwacjq. obj?to takze mieszkancow okolic:
Repic, Siomkowej Slobody, Spuscichy i Uborek — l^cznie 122 osoby. Pod nadzorem
znalazla si? Flajdukowa Sloboda (50 osob), stwierdzono bowiem, ze nocowal tam oddzial Okulicza oraz Zabichowo i Woloduta (78 osob), Raczyborki (28 osob), okolica
Dubowy Luh (16 osob), Mozanki (64 osoby), Stara Huta (37 osob). Ich mieszkancy zaopatrywac mieli powstahcze partie w zywnosc. To stalo si? tez powodem aresztowania
osob mieszkaj^cych w poblizu karczmy Podszopki, ich rodziny — l^cznie 27 osob —
trafily na list? podejrzanych. Ogolem w powiecie lhumenskim dzialania na rzecz po
wstania zarzucano mieszkancom siedemnastu osad, l^cznie 666 osobom, glownie
drobnej szlachcie.
Wojskowi naczelnicy powiatow mozyrskiego, rzeczyckiego i sluckiego pocz^tkowo opozniali si? ze zbieraniem danych l skladaniem spisow о podejrzanych w szla
checkich okolicach, totez 25 pazdziernika 1863 roku minski gubernator cywilny wystosowal do nich ponaglenie41. Z kolei raporty wojskowych naczelnikow bobrujskiego,
pinskiego i rzeczyckiego chociaz nadeszly w odpowiednim czasie, to nie potwierdzaiy
38 НГАБ, ф. 295, воп. 1, cnp. 1522: Циркулярное предписание губернатора военно—уезд
ным начальникам Минской губ. о представлении сведений о пъигетичах, однодворцах и по
селенцах принимавших участие в восстании для выселения их из Минской губ. Списки лиц
подлежавших выселению. 12 авг. 1863—29 янв. 1866 г., л. 12—14.
39 Tamze, л. 6-10.
40 Tamze, л. 17-20.
41 Tamze, л. 20.
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w oczekiwanym stopniu udzialu drobnej szlachty w powstaniu, wi^c 9 listopada 1863
roku gubernator zaz^dal spisow „niepewnej” szlachty. Wszystko to sprawia wrazenie,
jakby miriski gubernator staral si^ sprostac zadaniu postawionemu przez Murawjowa,
tj. przedstawic spisy szlachty do wysiedlenia. W pismie skierowanym do naczelnikow
powiatowych pojawiaj^ sic slowa gubernatora warte przytoczenia: „stwierdzam, ze chociaz z jednodworskich i okolic szlacheckich (...) nikt nie bral udzialu w buncie i nie dostarczal buntownikom zaopatrzenia, to jednak bardzo duzo rodzin jest podejrzanych
i niepewnych w sensie politycznym, gdyz rozproszone sq. wsrod lasow, oddzielone od
zamieszkalych osad i przy nadarzaj^cej sig okazji, mog^ naruszyc obowi^zki wiernopoddancze i przeciwstawic siq: rz^dowym zarz^dzeniom о tlumieniu buntu”42.
Wojskowych naczelnikow powiatowych zobowi^zano do zlozenia szczegolowych
spisow drobnej szlachty „z Wasz^ konkluzj^ kogo z nich uwazacie za konieczne wysiedlic do innych guberni, a kogo do blizszych wiosek, (...) mniej podejrzane rodziny
wymienione mog% pozostac w poprzednich miejscach zamieszkania, jesli uznane zostatnj. przez Was za nieszkodliwych, ale nie wczesniej, niz po przedstawieniu w pelni
prawomyslnych i przekonywujqcych r^kojmi. (...) obowi^zklcm licz^ dodac, ze srodek
jakim jest wysiedlenie, spowodowany jest tylko koniecznosci^, szczegolnie p rz y------tutejszego Kraju, (...) uwazam za swoj obowiqzek zwrocenie szczegolnej uwagi na wazniejsze cele, od ktorych zalezy------ tutejszego Kraju”43. Mysliniki zaznaczone w powyzszym tekscie, znajduj^ sig w oryginale dokumentu. Przypuszczac nalezy, ze postawiono
je specjalnie, aby ukryc pod nimi jak^s specjaln^ tresc, ktora miata pozostac nieznana
postronnym urz^dnikom, ale wiadoma byla naczelnikom wojskowym.
Dzialania zwi^zane z deportacjq. szlachty, jakie zamierzal podj^c Murawjow, musialy zostac omowione na posiedzeniach Komitetu Zachodniego. Jego czlonkowie w 1864
roku dyskutowali nad stworzeniem programu, ktorego celem bgdzie „nie tymczasowe, ale systemowe wprowadzenie takich srodkow, ktore zapewni^ w przyszlosci spokoj
w Kraju Zachodnim”44. Nalezy zaznaczyc, ze Murawjow jeszcze przed otrzymaniem
raportow od powiatowych wojskowych naczelnikow informowal czlonkow Komitetu
Zachodniego о masowym udziale drobnej szlachty w powstaniu, totez zagadnienie to
jako „wysiedlenie z polnocno—zachodnich guberni jednodworcow i osob bylej polskiej
szlachty [tj. pochodz^cej z terenow dawnej Rzeczypospolitej — przy p. red.] zamieszanej
w bunt” stan^lo na posiedzeniu Komitetu 12 wrzesnia 1863 roku45. Komitet Zachodni
z kolei przekazal t£ spraw^ do rozpatrzenia ponownie wileriskiemu general—gubernatorowi, ministrowi spraw wewn^trznych i ministrowi skarbu46.

42 Tamze, л. 47.
43 Tamze, л. 47-51.
44 Расшсю дзяржауны пстарычны apxiy [dalej: РДГА], ф. 1267, воп. 1, спр. 34: Отчёт по
Западному комитету за 1864 г., л. 1.
43 РДГА, ф. 1267, воп. 1, д. 35. Подробный алфавитный указатель Высочайше утверждённым
положениям Западного комитета со дня его открытия в Сентябре месяце 1862 года по 1 янв.
1865 г. Страница списка на слово „Выселение”. Журнал заседания 12 сентября 1863, № 48.
46 Tamze.
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W koncu pazdziernika przyszly informacje z pozostalych powiatow: pinskiego,
mozyrskiego i rzeczyckiego. Nie zawieraly jednak oczekiwanych odpowiedzi. Pinski
naczelnik wojskowy, bye moze nie chcqc, by raport bez dol^czonego spisu drobnej
szlachty do wysiedlenia uznany zostal za niedbale wykonanie zadania, dol^czyl do
niego „Spis osob, jakie braly udzial w politycznych zajsciach”47. Na liscie figuruje
50 nazwisk. Na podstawie danych о ich spolecznym pochodzeniu i zaj?ciach stwierdzic nalezy, ze uj?te w nim osoby w przewazajq.ee) wiekszosci poehodziiy spoza okolic
szlacheckich.
Klopoty ze znalezieniem osob zaangazowanych w dzialania antyrz^dowe mial
rowniez wojskowy naczelnik pelniqcy swoje obowi^zki jednoczesnie w dwoch powiatach, mozyrskim i rzeczyckim. Pisal, ze oddzialy powstancze na jego terenie nie sq formowane, z ociqganiem si? wskazal tylko jecln;\ Kustowic? jako szlacheckq. okolic? podejrzanq., ale w zupelnie innym znaczeniu: „stale odznacza si? rozbojami, niezgodq. nawet
pomi?dzy soba i kryminalnymi przest?pstwami; w danej chwili tylko dla tej jednej okolicy u s?dziego sledczego znajduje si? osiem biez^cych spraw kryminalnych, ktorych bylo
jeszcze wi?cej zanim powiat nie zostal obj?ty stanem wojennym”48. Przy tym tlumaczyi
si? z powolnosci pracy, zapewniajqc, ze spis najbardziej niepewnych osob z dwoch podleglych mu powiatow jest przygotowywany. Lista taka wkrotce dotarla, ale zawierata tyl
ko 8 nazwisk, z ktorych siedem osob oskarzano о rozboj, a jednej zarzucano uchylanie
si? od poboru wojskowego44. Jesieniq dotarl takze raport naczelnika powiatu sluckiego.
Podobnie, jak jego koledzy, informowat, ze na jego terenie nie ma partii powstanczych.
Twierdzil takze, ze szlaehta i jednodworcy nie przyst^pili do powstania, nie zauwazono
rowniez, by mieszkancy powiatu przygotowywali si? na wsparcie oddzialow powstan
czych robieniem zapasow i przeciwstawiali si? miejscowej administracji w zwalczaniu
buntu. Wyj^tek stanowily osoby juz aresztowane i poddane sledztwu50.
Dla potwierdzenia prawdziwosci swoich slow i udowodnienia lojalnej postawy
drobnej szlachty wzgl?dem rzqdu wojskowy naczelnik powiatu sluckiego Astachow zazqdal, aby mieszkancy okolic podpisali adres do cara. Z jednej strony byla to zapewne
proba odsuni?cia represji od mieszkancow powiatu, z drugiej zas takze potwierdzenie,
ze naczelnik powiatu prawidlowo wykonuje swoje obowi^zki i brak podejrzanych na
wymaganych listach odpowiada rzeczywistoscisl. W koncu pazdziernika 1863 roku ponowil on zapewnienia о niewinnosci szlachty i jednodworcow, dokumentu|ac to takze
obywatelskimi oswiadczeniami, ze nie angazuje si? w wystqpienia antyrz^dowe52. Zachowanie naczelnika powiatu sluckiego mimo wszystko bylo dosyc wyj^tkowe, szczegolnie
zwazywszy, ze partie powstancze na tym terenie dzialaly53.
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49
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Tamze, л. 27.
Tamze, л. 33
Tamze, л. 33—34.
Tamze, A . 23—23 а д в .
Tamze, л. 23, 31 адв.
Tamze, л. 36.
D. Fajnhauz, dz. cyt., s. 164.
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W innych powiatach, przede wszystkim w ihumenskim, gdzie dzialalnosc zbrojna byla bardziej widoczna (operowal tam duzy oddzial Stanisiawa Laskowskiego),
powiatowi wojskowi naczelnicy wykazywali wielk^ aktywnosc w ch?ci ukarania winnych
i robili spisy szlachty do wysiedlenia. Na podstawie wspolnych informacji z powiatow
ihumenskiego 1 nowogrodzkiego minski gubernator przygotowal raport dla general—gubernatora Murawjowa, w ktorym powiadamial о sytuacji, ale zarazem zalecal rozwag?:
Z zebranych przeze mnie, zgodnie z nakazem Waszej Ekscelencji z 8 sierpnia biez3.cego roku, swiadectw о jednodworcach i szlacheckich okolicach, a takze о indywidualnych
osadnikach z tej warstwy, bior^cych udzial w buncie, okazuje si?, ze (...) w powiatach nowogrodzkim i ihumenskim, szczegolnie w tym ostatnim, buntownicy bardziej niz w innych
znalezli wsparcie ze strony drobnej szlachty, mieszkaj^cej w tych powiatach calkowicie samotnie w zalesionym terenie lub w niewielkich siolach. Szlachty takiej jest do 666 osob
w powiecie ihumenskim, a w nowogrodzkim do 149 osob. Wysiedlenie wszystkich wymienionych osob, oprocz innych niewygod, b?dzie wi^zalo si? z ogromnymi wydatkami dla
rz^du, poza tym jestem przekonany, ze wysiedlenie tylko niektorych, bardziej winnych rodzin moze przyniesc te same rezultaty, jakie s%oczekiwane od calkowitego wysiedlenia. (...)
Przy tym uwazam za obowi^zek doniesc, ze chociaz w innych powiatach, jak zapewniaj^,
wojskowi naczelnicy powiatowi, szlachta nie brala udzialu w buncie, ale zeby ostatecznie
oczyscic wszystkie powiaty z osob wspierajqcych aktualne nieporz^dki, surowo polecilem
naczelnikom (...), aby dostarczyli mi spisy wszystkich najbardziej podejrzanych i niepewnych osob, ktore ze wzgl?du na swoj charakter i sposob myslenia nie mogq. r?czyc za swoj^ rzetelnosc. Dla zebrania bardziej utwierdzajqcych faktow (...) sam jezdz? do niektorych
powiatowS4.
Na podstawie powyzszych danych w pazdzierniku obserwowanych mieszkancow
umieszczono w spisie, rekomenduj^c 815 osob do wysiedlenia55. Z powiatu ihumeriskiego bylo 666 osob, a z nowogrodzkiego — 149.
Wydaje si?, ze gubernator minski chcial zademonstrowac swoj% aktywnosc i wykazac si? przed przelozonym, z drugiej jednak strony staral si? powstrzymac zap?dy Mu
rawjowa, chwytaj^c si? wysokich kosztow planowanych akcji. Do dokumentu dol^czony byl spis szlacheckich okolic wraz z liczba osob, ktore moglyby podlegac deportacji.
Byto to zestawienie sporz^dzone na podstawie raportow naczelnikow powiatowych,
w ktorych sugerowali oni wysiedlenie od jednej rodziny do deportacji calych okolic.
Dnia 17 grudnia 1863 roku zostalo zrobione koncowe zestawienie osob przeznaczonych do przesiedlenia, przy czym cz?sc z nich proponowano przeniesc tylko do sqsiednich miejscowosci w granicach guberni minskiej i obj^c je specjalnym dozorem.
Podejrzanych podzielono na trzy kategorie: pierwsza dotyczyla przeznaczonych za polityczntv dzialalnosc do wysiedlenia do wewn?trznych guberni (50 rodzin); druga — wysiedlonych do wewn?trznych guberni (34 rodziny); w trzeciej znalezli si? mieszkancy
osad lesnych, przeznaczeni do przekazania pod nadzor wspolnoty wiejskiej (64 rodziny).
Tylko z powiatu ihumenskiego planowano przesiedlic 148 rodzin, l^cznie 1017 osob56.
54 ИГАБ, ф . 295, В о г т . 1, cnp. 1522: Циркулярное предписане, л. 37—40.
55 Tamze, л. 21.
56 Tamze, л. 97-145.
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Chociaz przygotowano stosown^ dokumentacjg, sprawa nieoczekiwanie przybrala
inny obrot. Dnia 6 grudnia 1863 roku nowogrodzki naczelnik powiatowy poinformowal gubernatora minskiego, ze z powodu slabej znajomosci powiatu, w ktorym obowiqzki obj^t zaledwie w koncu lipca, przekazane przez niego informacje nie odpowiadaj^ prawdzie: „bylem tak mato zapoznany z okolicznosciami buntu w nowogrodzkim
powiecie, ze mimowolnie popelnilem bl^d, odnioslem do osob to, со odnosilo sic do
miejscowosci. Lesne poiozenie Kraliryjewki, Mieznikow i Dombrowicy jest takie, ze
niezaleznie od tego, kogo tarn osiedlic, to w przypadku nowego buntu mieszkancy b^d^
zamieszani wen znowu — ze strachu przed podpaleniami, czym caly czas szajki ich
straszyly. Pomimo tego niewygodnego polozenia, nie mozna powiedziec, zeby te ttzy
wioski szczegolnie duzo daly buntownikow, a miasteczka: Wsielub i Nowa Mysz s^.
w tym wypadku znacznie bardziej winne, gdyz ze swoich wlosci daly do buntu wi^ksz^
liczb? swoich mieszkancow nie ze wzgl^du na ich jakies wyj^tkowe poiozenie, jak wyzej wymienionych wiosek. Co tyczy si? Daszkiewicz, Rusilowki, Milkiewicz, to chociaz
wszystka szlachta na ogol wspierala bunt mysl^, to jednak trzymala si? [od niego —
red.] z dala i jesli, wedle dochodz^cych do mnie sluchow, cz?sto podlegala przeszukaniom, to nie ma dowodow obci^zaj^cych kogokolwiek z mieszkancow w szczegolnosci.
Wskazane przez Wasz^ Ekscelencj? rodziny z okolicy Rusilowka jednodworca Rybiriskiego i szlachcica Wolskiego oraz z okolicy Daszkiewicze: Kolendy i Wojnickiego, jesli
powinny podlegac wysiedleniu za udzial czlonkow tych rodzin w buncie, to chyba tylko
dla przestraszenia tym przykladem szlachty, ale bynajmniej nie z powodu ich osobistego wplywu na bunt, (...) uwazam, ze finansowe grzywny nalozone obecnie na Dombrowic?, RusilowTk?, Daszkiewicze i Milkiewicze w wysokosci 25 rubli od kazdego dworu
dostatecznie oslabi^ zar glupiego patriotyzmu i na dlugo zmusz^. do przcklinania winnych ich nieszcz?sc. Na koniec jesli pomimo to, Wasza Ekscelencja uzna za konieczne
wysiedlenie kogokolwiek z wyzej wymienionych osob, to juz, w kazdym razie, wysiedlac
ich do Rosji [tj. guberni wielkorosyjskich — przyp- red.], jako ze tutaj [tj. na Bialorusi —
przyp. red.] nie proponuje si? im zadnego nadzialu ziemi, wi?c ich poiozenie wraz z rodzinami b?dzie nadzwyczaj ci?zkie i przymusi ich do knucia nowych intryg. We wszystkich pozostalych osadach powiatu nikt ze szlachty w niczym nie jest podejrzany i ja
wedle calej sprawiedllwosci musialem wsz?dzie zwrocic zebranych od szlachty 10 rubli
od dworu, za spraw^ nieporozumienia przy otrzymaniu zalecenia (...) о przeprowadzeniu poboru wsrod szlachty, a objasnieniu |dopiero] potem, ze tylko na tych nalozyc ten
pobor, kto mial w czymkolwiek stycznosc z buntem”57.
Swoje stanowisko, со do wysiedlenia drobnej szlachty, 13 grudnia 1863 roku zweryfikowal takze bobrujski wojskowy naczelnik powiatowy:
Po (...) zaznajofnieniu si? i ogl^dzie miejsca zamieszkania szlachty i jednodworcow zyj^cych w izolacji od ludnosci wiejskiej i [tej] we wsiach okazalo si?, ze miejscowosc ich nie
budzi w^tpliwosci, ze w tych micjscowosciach mogli znalezc schronienie buntownicy, gdyz
wszystkie osady tego rodzaju znajduj^ si? w poblizu chlopskich wsi, gdzie wiejskie wspolnoty caly czas i bez klopotu stale za nimi sledz% a wi?ksza ich cz?sc mieszka w samych
57 Tamze, л. 59—60.
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wioskach i (...) swoim zachowaniem, sposobem myslenia i oddaniem dla rz^du zdobyla zaufanie. Chlopskie wspolnoty w ydaly pozytywne pisemne poswiadczenia z obowi^zkiem, ze
miec b?d^ nad nimi nieslabn^cy nadzor; szlacheckie zascianki i jednodworcy wydaly wspolne zar?czenie о tym, ze jesli ktos z nich okazalby si? winnym politycznej dzialalnosci, to
oni cal^ wspolnoty Ыощ za to wszelk;i praw ns odpowiedzialnosc. Bior^c to pod uwag?,
ze szlachta i jednodworcy do tej pory w zadnych znacz^cych politycznych dziaianiach nie
byli zauwazeni i ze miejscowosci ich nie budz^ podejrzen, by buntownicy znajdowali u nich
schronienie, a takze to, ze mate osady znajduj^ si? w nieduzej odleglosci od chlopskich, duzych wspolnot, ktore mog% i przy tym, zobowi^zaly si? sledzic za nimi, nie znajduj? zach?caj^cych powodow do ich wysiedlenia. Domagano si?, zeby pozostawic ich na dotychczasowych miejscach zamieszkania pod nadzorem wspolnoty chlopskiej. Przy czym zrobiony
przeze mnie spis szlachty i jednodworcow, ktorzy nie zdobyli dla siebie pisemnych, aprobuj^cych poswiadczen odznaczonych w ostatniej rubryce spisu (...) zal^czam, donoszqc przy
tym, ze wymienione w spisie osoby s^ przychylnie ocenione pod wzgl?dem zachowania
i sposobu myslenia i nie sci^gaj^ na siebie podejrzen, ze dawaly buntownikom schronienie
lub okazaty im w czymkolwiek wsparcie58.

Rownoczesnie obaj naczelnicy w zasadzie zwracali si? z prosb^ do gubernatora
miriskiego о to, aby nie wysiedlal drobnej szlachty. Przyczyny zmiany tego stanowiska
na bardziej umiarkowane mozna szukac takze w niech?ci do podejmowania na swo
im terenie akcji deportacyjnej, ktora wiazac si? musiata ze znacznym obci^zeniem psychicznym i moralnym. Innq postaw? przyj^i wojskowy naczelnik powiatu ihumenskiego.
Nie tylko nie zlagodzil swojej wczesniejszej oceny, ale nawet w swoim raporcie dodal
nowe elementy. Zaproponowal mianowicie, zeby wraz ze szlacheck% okolicy Sucin wysiedlono do oddalonych guberni imperium takze 17 zydowskich rodzin, mieszkaj^cych
w tej okolicy. Uwazal, ze czerpi^ one korzysci z zaopatrywania powstancow w zywnosc
i przekazywania wiadornosci59.
W maju 1864 roku rozpocz?lo si? przygotowanie do deportacji okolicy Suciny.
Zasadniczym problemem byla duza liczba osob, ktore zamierzano wysiedlic. Minski
gubernator w raporcie z 5 maja 1864 roku do general—gubernatora Murawjowa wyjasniat: „do chwili obecnej wstrzymywalem si? z jej wysiedleniem tylko z powodu wielkosci okolicy Sucin (...) gdzie znajduj^ si? 43 dwory z 284 osobami obu plci. Zgodnie
ze spostrzezeniami wojskowego naczelnika powiatu ihumenskiego, wysiedlenie sucinskiej szlachty jest tym bardziej konieczne, ze nie ma mozliwosci sledzenia za sutyncami,
gdyz okolica ta polozona jest na wyspie, okr^zonej i poprzecinanej gl?bokimi bagnami,
со uniemozliwia komunikacj? nie tylko z s^siednimi miejscowosciami, ale takze pomi?dzy poszczegolnymi domami samej okolicy. Z liczby przeznaczonych do wysiedlenia,
moim zdaniem, mozna wyl^czyc jedn^ tylko rodzin?, w spisie oznaczon^ pod nr 43—m,
ktora przeszla na prawoslawie. Miejsce, w ktorym spotkano buntownikow, pokryte jest
blotami i znajduje si? w punkcie zedmi?cia si? powiatow ihumenskiego, sluckiego
i bobrujskiego. Zarz^dzilem przeprowadzenie wzmocnionych oblaw w wymienionym

58 Tamze, л. 61—61 адв., 74.
59 Tamze, л. 75—75 адв.
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miejscu od strony tych trzech powiatow”60. Posiuguj^c si? nowoczesnym jak na ten czas
srodkiem lacxnosci — telegrafem, Murawjow przeslal z Petersburga odpowiedz. Dai
pozwolenie do natychmiastowego wysiedlcnia okolicy Sucin do guberni tomskiej „mniej
pewnych” mieszkancow z 22 dworow. Co do reszty z^dal powiadomienia, jesli uzna si?
za grozne pozostawienie podejrzanych w obecnym miejscu zamieszkania'1'.
W ciqgu miesi^ca minski gubernator otrzymal od ihumenskiego wojennego naczelnika potwierdzenie wykonanego polecenia. Wysiedlenie przeprowadzone 5 czerwca
1864 roku obj?io 166 osob okolicznej szlachty rzymskokatolickiego wyznania z 22 dwo
row62. Informacja zostala nast?pnie przekazana Murawjowowi, ten z kolei telegraficznie polecil majatek wysiedlonych sprzedac, oprocz domow i inwentarza nieruchomego,
ktory przypasc mial nowym osadnikom63. Planowano, ze b?d^. to chlopi, przede wszystkim staroobrz?dowcy z wielkorosyjskich guberni.
Natomiast 26 pazdziernika 1864 roku Murawjow przeslal polecenie do gubernatora minskiego nakazuj^c wysiedlenie szlachty z okolic Repice i Tarnogorki do guber
ni tomskiej i ulokowanie ich na wolnych ziemiach skarbowych. Dochod uzyskany z ich
maj^tkow polecil przekazac ministrowi maj^tkow panstwowych na pokrycie kosztow
zwi^zanych z zapewnieniem przesiedlencom ziemi, ktora miala bye ich zrodlem dochodow w nowych miejscach zamieszkania. Zalecal tez, aby „starcow i chorych, ktorzy
mog£|. nie zniesc trudow zwi^zanych z przesiedleniem, przekazac pod opiek? wspolnot
albo ulokowac w przytulkach na koszt panstwa”64. Zgodnie z wytycznymi do deportacji do guberni tomskiej (przeprowadzonej 22 maja 1864 roku) wytypowano 45 osob, ale
16 z nich starszych i chorych pozostawiono na miejscu65.
Analizowane dokumenty zawieraj% rowniez wiadomosci о deportacji szlacheckiej
wioski Woloduta licz^cej 51 osob. Etapami drobn^ szlacht? z tej wsi skierowano do
Minska, skqd 22 lipca 1864 roku powinna byla zostac odprawiona na kolejny etap, tj.
kolej;\ przez Wilno i Petersburg. Dowiadujemy si? о tym posrednio z podania Karola
Bielinowicza i Felicjana Lipnia, szlachcicow okolicznych minskiego powiatu, ktorzy czynili zabiegi о pozostawienie na miejscu ich narzeczonych, pochodz^cych wlasnie z Woloduty66. Zrodlowo potwierdzona jest deportacja przeprowadzona w maju i w czerwcu
1864 roku ponad 200 przedstawicieli drobnej szlachty z trzech okolic powiatu ihu
menskiego. Mowa jest takze о planowanym wysiedleniu jesieni;\ 1863 roku okolo 400
osob z okolic: Gizgajlowo, Francuska Hrebla, Podkosie, Hapociewo, llepice, Siomkowa
Sloboda, Spuscicha, Uborki, Hajdukowa Sloboda, Zabichowo, Raczyborki, Dubowy
Luh, Mozanki, Stara Huta, Podszopki.
W powiecie borysowskim metody represyjne w stosunku do drobnej szlachty pocz^tkowo ograniczaly si? tylko do zastraszania i przesiedlenia kilku dzierzawcow wraz
m
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z rodzinami do innej wioski jeszcze przed uplywem listopada 1863 roku67. Oznajmiono tez, ze jesli ktokolwiek b^dzie przylapany na wspolpracy z powstancami, to zostanie
zastosowana odpowiedzialnosc zbiorowa w stosunku do mieszkancow tych wsi i miast
skad pochodzi dana osoba. Starostow we wszystkich wlosciach zobowi^zano do sprawowania nadzoru nad clrobnq szlachtq. i nad osobami innych warstw68. Okazalo sig jednak, ze zastosowane w powiecie metody nie przyniosly oczekiwanych rezultatow, skoro
wiosn^ uzyskano informacje, ze mieszkancy zascianka Swiatoje i okolicy Loziny dostarczali zywnosc powstancom z oddzialu Laskowskiego. Wojenny naczelnik powiatu borysowskiego w raporcie z 25 marca 1864 roku zwrocil si^ do miriskiego cywilnego gubernatora, sugeruj^c koniecznosc wysiedlenia mieszkancow z tych dwoch miejscowosci.
Zataczal przy tym spis 41 rodzin (l^cznie 279 osob) wraz z opisem ich majqtkow69. Dalsze badania powinny wykazac, czy doszlo do realizacji tego planu.
Do „podejrzanych” szlacheckich zasciankow i okolic guberni minskiej w czasie powstania i po powstaniu 1863—1864 roku zaliczono wi^c nast^pujqce miejscowosci: okolice: Sucin, Gizgajtowo, Francuska Hrebla, Podkosie, Hapociewo, Repice, Siomkowa
Sloboda, Spuscicha, Uborki, Hajdukowa Sloboda, Zabichowo, Woloduta, Raczyborki,
Dubowy Luh, Mozanki, Stara Huta, Podszopki, Tarnogorki w powiecie ihumenskim
oraz Dombrowica, Kraliryjewka, Miezniki, Milkiewicze, Rusilowka, Daszkiewicze, Kustowica z powiatu mozyrskiego oraz zascianki Swiatoje i Loziny z powiatu borysowskie go, о l^cznej liczbic ludnosci okolo poltora tysi^ca. Oprocz tego, pod obserwacj^ znajdowaly siq miasteczka: Wsielub i Nowa Mysz w powiecie nowogrodzkim. Pocz^tkowo
rozwazano wysiedlcnie mieszkancow tych miejscowosci, ale z tych planow zrezygnowano, zaslaniaj^c sit; przewidywanymi wysokimi kosztami. Deportacja drobnej szlachty obj^la tylko niektore rodziny, szczegolnie z terenow trudno dostQpnych i ci^zkich do
nadzorowania, a tym samym sprzyjaj^cych wspolpracy z powstanczymi partiami. Wybiorczo przeprowadzane deportacje powinny byly zastraszyc te osoby, ktore pozostawaty na miejscu i przeciwdzialac podejmowaniu przez nie dzialalnosci antyrz^dowej.
Temu celowi sluzyly takze grzywny, jakie nalozono na mieszkancow okolic oraz wprowadzenie zbiorowej odpowiedzialnosci za indywidualne okazywanie pomocy uczestnikom powstania.
Zrodla archiwalne potwierdzajq. wysiedlenie tylko cz^sci mieszkancow okolic: Su
cin (166 osob), Repice i Tarnogorki (29 osob), Woloduty (liczba osob nieznana) w po
wiecie ihumenskim. Wysiedlenie mieszkancow innych „podejrzanych” okolic minskiej
guberni wymaga dodatkowego potwierdzenia. W ten sposob, ogolna minimalna —
potwierdzona zrodlowo — liczba przesiedlonych mieszkancow okolic szlacheckich
guberni minskiej wynosi ponad 2G0 osob. Nawet jesli uznac tak;\ liczb^ za maksymaln^ (chociaz zapewnie byla ona wi^ksza), Hose wysiedlonej szlachty zasciankowej musi
zastanawiac w porownamu z liczbq 1981 ukaranych i zeslanych uczestnikow powstania
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68 Tamze.
69 Tamze, л. 158—172.
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z guberni minskiej podawan^. przez W Zajcewa70. Prowadzi to do wniosku, ze drobna
szlachta z guberni minskiej ukarana zostala surowiej nizby wskazywal na to jej realny,
tj. aktywny udzial w oddzialach powstanczych. Bez w^tpienia, przyczytia takiej polityki
wladz byia ch^c uwolnienia si^ od tej kategorii ludnosci, ktora chociaz nie brala masowego udziatu w powstaniu, to mogla siuzyc jako jego zaplecze lub w przysziosci skierowac swoje dzialania przeciwko rz^dowi.
Na zakonczenie nalezy dodac, ze wysiedleniem obj(jci byli cz^sto takze chiopi, ktorzy mieszkali w deportowanych okolicach szlacheckich. Mozliwe, ze za tymi chlopami
kryli si? jednak przedstawiciele szlachty, ktorzy w swoim czasie nie potrafili udowodnic
swojego szlachectwa. Cz^sc drobnej szlachty i chlopow potraktowano lagodniej, przenoszqr ich do nieodleglej micjscowosci, w nieznane sobie srodowisko.
Wysiedlenie okolic szlacheckich z guberni minskiej nalezy rozpatrywac nie tylko
jako cz^stk^ polityki represyjnej administracji rosyjskiej, ale takze jako cz^sc projektu
Murawjowa dotycz^c% transformacji struktury spolecznej guberni bialoruskich przez
wysiedlenie drobnej szlachty i sprowadzenie na jej miejsce z guberni rosyjskich prawoslawnych kolonistow, ktorzy przypuszczalnie wsparliby politykg narodowosciowq.
w Kraju Polnocno—Zachodnim.

70 B.M. Зайцев, Социально-сословный состав, табл. 2, табл. 12, табл. 38, w: С.О. Байкова, dz. cyt.

