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REKRUCI Z KRÓLESTWA POLSKIEGO W GARNIZONACH
SYBERYJSKICH NA PRZEŁOMIE XIX l XX WIEKU
- LICZEBNOŚĆ l ROZMIESZCZENIE

Mimo powstania w ostatnich latach wielu prac na temat sh1żby wojskowej rekrutów znad Wisły w szeregach am1ii carskiej w XIX i na początku XX w. ciągle krąży
na ten temat wie le mitów. Lektura choćby wpisów na forach internetowych (przede
wszystk im genealogicznych) przekonuje, i ż ciągle pokutuje przeświadczenie, że aż
do wybuchu I wojny św i atowej służba w armii carskiej trwała 20-25 lat, a żołnierzy
Polaków wysyłano możliwie daleko od domu, a więc najpewniej "na Syberię". Być
może wynika to z faktu, że - zwłaszcza w pierwszej połowie XIX w.- za Syberię,
a śc i ś l ej mówiąc "Sybir", uważano również tereny Uralu, Kaukazu czy nawet pół
nocno-wschodnich guberni europejskiej Rosji, a w skraj nych wypadkach - wszystkie obszary leżące na wschód od Moskwy.
W przypadku żołnierzy znad Wisły, którzy do wojska trafili w wyniku zwyk łych
poborów rekruta, przekonanie to jest słu szne jedynie w wypadku terenów Kaukazu
(nazywanego czasem "ciepłą Syberią") , gdzie rzeczywiście już od lat trzydziestych
X IX w. trafiały liczne partie rekrutów z Królestwa Polskiego.
Natomiast do wojsk stacjonujących w azjatyckiej części państwa rosyjskiego
Polaków trafiało niewielu. Skąd więc mogło s i ę pojawić przeświadczenie, że ich
li czba była pokaźna? z pewnością nie bez znaczenia jest tu fakt skierowania na
Syberię dużej liczby uczestników powstania listopadowego. Według obliczeń Wies ława Cabana trafiło ich tam prawie 6000. Było to jednak wydarzenie wyjątkowe.
W tym wypadku mieliśmy bowiem do czynieni a ni e ze zwykły m poborem, ale z karnym skierowaniem do służby żołnierzy, którzy już byli w wojsku - tyle że polskim.
1
W kolejnych latach z poboru nie trafił na Syberię ani jeden rekrut • Na lini ę orenburską czy syberyjską kierowano jedynie, znów za karę, uczestników spisków niepodległościowych z lat trzydziestych i czterdziestych XIX w. Nie było ich zapewne
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więcej niż kilkudziesięciu 2 •

Przekonanie, że rekruci z Królestwa Polskiego trafial i na
Syberię nie ma zatem potwierdzenia w faktach.
Ajak było w drugiej połowie XIX i na początku XX w.? W wyniku re form woj skowych i zmian w prawie karnym z lat sześćdziesiątych i s iedemdzi es iątych XIX w.
"zapisanie w rekruty" jako kara przestało istnieć. We wprowadzonej w 1874 r. ustawie o powszechnym obowiązku służby wojskowej nazwano ją "o bowi ązk iem i zaszczytem". Trudno więc, aby kara byłajednocze ś ni e zaszczytem. Ce lem nini ej szego
tekstujest próba oszacowania liczby rekrutów z Królestwa Polskiego w garnizonach
syberyjskich w końcu XIX i na początku XX w., a także określenia miej sc, w których pełnili służbę wojskową.
Wyjaśnienia wymaga sam termin "garni zo ny syberyjskie". W swo ich rozwa ża
niach nie ograniczyłem sięjedynie do problemu służby wojskowej rekrutów z Królestwa Polskiego w garnizonach wojskowych na terenie Syberii właściwej , rozumianej
jako obszar geograficzny. W potocznym ujęciu, a także w rozumieniu dziewi ę tna
stowiecznych mieszkańców Królestwa Polskiego - w więc również rekrutów - Syberia to obszar całej azjatyckiej części Rosji , aż do Pacyfiku. W relacjach żołn i e rzy,
którzy służyli w Błagowieszczeńsku, Chabarowsku czy Władywo s toku , możemy
wielokrotnie napotkać stwierdzenia, że służyli oni na Syberii. Z rozważa łl swoich
wyłączono jednakże obszary Azji Środkowej, bo w tym wypadku sa mi żołnierze ni e
używali nazwy "Syberia". Ci, którzy byli w wojsku w Taszkiencie czy Samarkandzie, konsekwentnie używali już nazwy "Turkiestan".
W 1865 r. doszło na Syberii do zorganizowania sys temu okręgów wojskowych.
Na terenach Syberii Zachodniej utworzono wówczas Zachodniosyberyj ski Okręg
Wojskowy obejmujący gubernię tomską i tobo l ską oraz obwód akmoliński. W 1882 r.
okręg został przemianowany na Omski Okręg Wojskowy. W jego granice włączono
wówczas tereny tzw. Siedmiorzecza (obszar dzisiejszego wschodniego Kazachstanu
i Kirgistanu).
Natomiast w granicach utworzonego w 1865 r. Wschodniosyberyjskiego Okrę 
gu Wojskowego znalazły się gubernie: jenisej ska i irkucka, oraz obwody: jakucki,
zabajkalski, nadamurski i nadmorski. W 1884 r. utworzono Nadamurski Okręg Wojskowy, w którego granicach znalazły się obwody: nadamursk i, nadmorski i zabaj kalski. Na pozostałych terenach dawnego Wschodniosyberyjskiego Okręgu Wojskowego utworzono nowy Irkucki Okręg Wojskowy.
Do kolejnej ważnej zmiany doszło w 1899 r. , kiedy połączono Omski Okręg
Wojskowy i [rkucki Okręg Wojskowy w jeden olbrzymi Syberyjski Okręg Wojskowy. Jego granice okrojono wówczas o Siedmiorzecze, którego tereny weszły
w skład Turkiestańskiego Okręgu Wojskowego. Wreszcie w 1906 r. Syberyjski
Okręg Wojskowy ponownie podzielono na Omski i Irkucki , przy czym obszar tego
ostatniego powiększono o obwód zabajkalski. Takjuż pozostało do wybuchu l wojny światowej.
2

W. Caban, Z Orenburga do Paryża . Bronisław Zaleski 1820- / 880, Kielce 2006, s . 41 - 94.
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W latach siedemdz i esiątyc h X IX w. rekrutów z Królestwa Folsk iego w garnizonach syberyj skich praktycz ni e nie było . Decydow ały o tym przesłanki natury militam ej i ekonomi cznej. Rozległość terytoriu m w połączeniu ze s ła bą infrastrukturą
komunikacyjną powodowały, że aby skuteczn ie bronić swoich granic, Rosja mus iała
liczba woj sk
utrzymywać gros oddz i ałów woj skowyc h w ich pobliżu. Oczywiście
najmusiała odpow i adać potencja lnym zagrożen iom , dlatego przez cały XIX w.
w i ęcej utrzymy wano ich na zac hodz ie i południu - na wypadek ewentualnej wojny
3
z Prusami (póź ni ej Niemcam i), A u s tri ą czy Turcją • Do św iadczenia wojny krymsk iej s po wodowały dodatkow o wzmocni enie garn izonów nad Bałtykiem i Morzem
Czarnym .
Utrzymy wanie si lnych garnizonów woj skowych na Syberii nie miało żadnego
militarne go uzasadni enia. Zagrożenie buntami ludnośc i syberyj skiej było znikome.
Poza tym po podbojac h z lat s iedemd z iesi ątych XIX w. Rosja przes unęła swoje granice w Azji Środkowej daleko na południe . Spowodowało to również przeniesienie
większośc i garnizon ów w pobliże nowych granic.
Aby uświadomić, jak ni ew ielu żołnierzy potrze bowała Rosja na Syberii, przyto3190
czę kil ka li czb. Przykładowo w 1894 r. cały Omski Okręg Woj skowy otrzymał
WojskoOkręg
i
sk
Warszaw
niarek rutów, a Irkucki - za ledwie 1200. Dla porówna

4
wy otrzymał w tym samym roku 59 886 rekmtów . Podobnie było trzy lata późni ej.
Do Omskieg o Okręgu Wojskow ego skierowano wówczas 3160, a Irkuckiego - 1260
rekrutów. W tym samym roku liczba rekrutów wysłanych do wojsk Warszawskiego
5
całego
Okręgu Wojskow ego przekroczyła 60 000 . Na obszar ni eo bejmujący nawet
dwóch
Król estwa Polskieg o 6 trafiało więc kilkanaśc ie razy więcej rekrutów ni ż do
obszarow o olbrzym ich okręgów syberyjskich.
Ni e wykluczało to oczywiście możliwo śc i kierowania nawet do tych nielicznych
garnizon ów części rekrutów z Królestw a Polsk iego, ale o niepodej mowaniu takich
decyzji przesądzały zarówno przesłanki natury ekonomicznej , jak i politycznej.
Rozwój sieci kolejowe j w Rosji był powolny i rekruci z Królestw a do Omska czy
Tomska, nie mówiąc już o Irkucku lub Czycie, znaczn ą część drogi musieliby po, a trzeba
konywać pieszo. W tym czasie annia nie miałaby z nich żadnego pożytku
sens
jakiś
jeszcze
to
miałoby
Może
kwatery.
ć
byłoby ca ły czas ich żywić i zapewnia
sielatach
w
jej
skróceniu
przy p i ę tna stole tnim okresie służby wojskowej , ale po
y
spędzałb
dem d z i es iątych XIX w. do sześc iu , a na s tępnie pi ęc iu lat, rekntt ~ służby
w drodze. Poza tym pojawiłby s i ę również problem: co zrobić z rekrutem miej scowym? Pędzić go w drugą stronę do Kielc czy Kalisza? To również nie miało ża d-
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nego ekonomicznego uzasadnienia. Potrzebną li czb ę rekrutów do s tarcza ły gub erni e
Syberii i wschodniej części Rosji europej skie/.
Oczywiście w wielu sytuacjach polityka wy grywała z e konomi ą. Gdyby wład ze
rosyjskie obawiały s ię , że rekruci z Królestwa Polski ego mogliby s tano w i ć za pl ecze mobilizacyjne dla jakiegoś buntu, z pewnoś cią wy s łałyby ich jak najdalej od
Królestwa bez oglądania się na koszty. Ale taki ego zag roże ni a ni e b y ło . Po pows taniu styczniowym kraj był spacyfikowany. Poza tym nal eży pa mi ętać , że po nad 80'Yo
kontyngentu stanowili chłopi, w więk szo ści zupełnie loj alni wobec wład z cars ki c h .
O tym, jak duże było wśród Rosjan przekonanie o lojaln ośc i polski ch c hłop ó w św i a d 
czy fakt, iż pod koniec lat sześćdzies iątych i w latach s i ed e mdz i es iątych XIX w.
około 30% rekrutów z Królestwa Polskiego pozo s tawało w garni zonach nad Wi s ł ą~ .
W kilka-kilkanaście lat po upadku powstania władze rosyj skie nie obawiały s i ę da ć
w garnizonach Królestwa Polskiego broni do rąk kilkunastu ty s iącom Polaków!
Wprawdzie od początku lat osiemd z i e siątych XIX w. w związ ku z przygotowy waniem planów na wypadek wojny z Niemcami i Au s tro-Węgrami liczba rekrutów
z Królestwa Polskiego w garnizonach Warszawskiego Okręgu Woj skowego gwa ł
townie spadła 9 , ale nie oznaczało to, że wi ę cej z nich trafiło na Syb e ri ę . Zdecydo wana większość z nich docierała odtąd do garnizonów w europej skiej c zęś ci Rosji
położonych na wschód od przedrozbiorowej granicy Rzeczypospolitej.
Nie znaczy to, że żołnierze znad Wisły ni e s łużyli w azjatyckiej częś ci Imperium.
Pojawiali się tam dość regularnie i to w niemałej liczbie. Dotyczyło to dwóch obszarów: Azji Środkowej i Kraju Nadmorskiego.
Ponieważ, jak zaznaczyłem we ws tę pie , tereny Azji Ś rodkow ej ze swych rozważań wyłączam, ograniczę się w tym wypadku jedynie do krótkiej w zmianki.
Praktycznie od początku wprowadzenia w Rosji powszechnego obowi ąz ku s łu ż b y
wojskowej na obszarze tym, administracyjnie przez woj skowych rosyj skich pod zielonym na Turkiestański Okręg Wojskowy i Obwód Zakaspij ski (obejmujący w przybliżeniu tereny dzisiejszego Turkmenistanu), w rozlokowanych tam j ednostkach rekruci znad Wisły pojawiali się regularnie.
Nie mieli oni okazji zobaczyć właś ciwej Syberii nawet podczas podró ży. Pi e rwotnie ich droga wiodła przez europej s ką Ro sj ę do Orenburga, a potem wy ruszan o
przez stepy Kazachstanu w kierunku Samarkandy. Późni ej trasy tran sportu partii
rekruckich z Królestwa Polskiego do Azji Środkowej przes un ę ły s i ę na południ e
7
W 1897 r. do jednostek Omski ego Okręg u Woj skowego tra fili rekruc i z guberni: to bo lsk iej , to m skiej , permskiej, orenburskiej , samarskiej , sybirski ej, uflj ski cj oraz z obwodu sc rnipalatyliski cgo . 1260
rekrutów dla Irkuckiego Okręgu Woj skowego do s tarc zyły gubernie: jenisej ska (884) , irkucka (3 44)
i obwódjakucki (32); LYIA, f. 378b/s, 1897, d . 264, k. 206- 207.
8
J. Le g ieć , Służba rekrutów z Królestwa Pafskiego w armii rosyjskiej w latach 1874- 19 / 3, Ki elce
2013, s. 88-90.
9
Sztab rosyjski obawiał s ię , że po u z upełni e niu rezerwistami z Król estwa Polski ego jednostek Warszawskiego Okrę gu Wojskowego, w których i tak ju ż ni eki edy ponad 30% żołni erzy stanowili Po lacy,
w wielu pułkach Rosjanie znajd ąs i ę w mni ej szośc i. Z kolei koni ec zn ość dowiezienia reze rw istów z g ł ę bi
Rosji przy s łaboś ci sieci kolejowej znacznie wydłużyłaby czas mobili zacji i o s i ąg ni ęc ia gotow ośc i boj owej.
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i wiodły przez Kijów i Rostów nad Donem do Baku. Tam żołnierzy ładowano na
statki i pły n ę li przez Morze Kaspij skie do Krasnowodska, a następnie ponownie
jechali ko l eją 10 •
W garnizonach Syberii wła ś ciwej aż do końca XIX w. żołnierze znad Wisły pojawiali s i ę epizodycznie. Pi e 1wszą, zapewne bardzo nieliczną grupę stanowili żołnie
rze s łu żący w Turkie s tańskim Okręgu Wojskowym, którzy za rozmaite przewinienia
podczas s łu żby skazani zostali na roty aresztanckie. Ponieważ długo w Turkiestań
skim Okręg u Woj s kowym ni e było jednostek karnych, kierowano ich do Omska. Tak
było m.in. w przypadku pochod zącego z guberni kieleckiej Kajetana Sabury, żoł
nierza 15. Bata l io nu Strzelców Turkie s tańskich. W latach 1875- 1876 brał on udział
w walkach w Azji Środkowej , za co wyróżniony został honorowym medalem i nagrodą pi e ni ężną. A le w 1879 r. oskarżony został o niewykonanie rozkazu i pozostałe
lata służby (do 1882 r.) spędził w rotach aresztanckich w Omsku 11 •
Drugą grupą, która na Syberię trafiła również za karę, byli "oporni" unici. Po
kasacie w 1875 r. na terenie Królestwa Polskiego kościoła unickiego rekrutów z tej
grupy, gdy odmówili przysięgi w obrządku prawosławnym, wysyłano pojedynczo
do odległych garnizonów 12• Wiadomo o pojedynczych wypadkach skierowania osób
nal eżących do tej kategorii do guberni orenburskiej i tomskiej , ale czy było ich wię
cej i jaka była skala tego zjawiska - trudno rozstrzygnąć 1 3 •
Osobnym problemem jest służba rekrutów z Królestwa Polskiego na Dalekim
Wschodzie. Nie dysponuję danymi sprzed 1874 r. , ale można zaryzykować stwierdzenie, że w tym czasie ich tam po prostu nie było . Do wyciągnięcia takich wniosków upoważnia fakt, iż w latach 1874- 1878 nie trafił tam ani jeden.
Przełom nastąpił po wygranej wojnie z Turcją ( 1877- 1878). Jaki wpływ miały
walki na Bałkanach i Zakaukaziu na wysyłanie partii rekrutów znad Wiły na Daleki
Wschód? To właś nie przy okazji tej wojny rozpoczęto w Rosji zbiórkę pieniędzy na
zakup szybkich (jak na owe czasy) transoceanicznych parowych statków transportowych . Zostały one zorganizowane w tzw. Flotę Ochotniczą. Wprawdzie po osła
bieniu napięcia na arenie międzynarodowej rola mi litarna tej floty została znacznie
ograniczona, ale dzięki tym statkom połączenie morskie między europejską częścią
Rosji a jej terytoriami da lekowschodnimi stało się szybsze i efektywniejsze od J ą10

Po ukoi\czcniu budowy Ko lei Transkaspijski ej.
Archiwum Pai\ stwowe w Kie lcach (dalej: AP Kie lce), Urząd Gubernia lny Kielecki ds. Powinnośc i Woj skowej (da lej: UGK.PW), sygn . 50, k. nlb.
12 B. P. KpaBLi yK, flpo6!1 e.Ma crw6oobt IJep oucnoGeoauuii 11 PyccKoii apMuu GO IJ/nopoii noJIOIJU/Ie
XIX - JW'Ill!le XX IleKoG (Hcmopu'lecKuii acneKm) , C-neTep6ypr 2005 [na prawach rękopi su] , s. 48,
83; S. Wiech, SpoleczeJistwo Kró lestwa F o lskiego w oczach carskiej policji polity cznej (1866- 1896) ,
Ki e lce 2002, s . 309.
13 Archiwum Pai\stwowe w Lublinie, Chełm s ko- Warszawski Duchowny Kon systorz Prawos ławny,
sygn. 4004, k . 2; A. Wa6a'l yK, flpo6Ji e.Ma p eJw zuoJrwii npu11ao!l e.JJcuocmu6biiJWUX y lluarnoiJ L(apcmiJa
flofii>CKozo, ao ape wz ucnOJIIteltllfl eoewwii C!IY.JJC6bl 11 t{apcKoii ap,11uu 11 1875- 1915 zz ., w: BoewtaJI
11
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dowego. Drogą morską można było w miarę szybko i tanio przewozić tam ni e tylko
towary, ale również rekrutów dla uzupełnieniajedn ostek na Dalekim Wschod z i e ~ .
Tą drogą podążali równi eż rekruci z Królestwa Polskiego. Ponieważ pobór o dbywał się w listopadzie, a więc w czasie gdy porty dalekowschodnie były ni eczynne, rekrutów przeznaczonych do wysłania na Daleki Wsc hód kierowano najpi erw
do pułków stacjonujących w okolicach portów czarnomorskich , przede wszys tkim
Odessy i Nikołajewa. Tam przechodzili oni podstawowe sz ko leni e, a potem z nastaniem wiosny statki Floty Ochotniczej wiozły ich przez Kanał Sueski dookoła kon tynentu azjatyckiego na Daleki Wschód. Drogą wodną tra fiały tam zresztą ni e ty lko
uzupełnienia dla jednostek stacjonujących w miej scowośc iach nadmorskich (m. in .
we Władywostoku czy Nikolsku Ussuryjskim), ale równi e ż w garni zonach nadamurskich, np. w Błagowi eszcze ń sk u . Tak było po prostu szybciej i taniej . P odró ż
z Odessy do Władywostoku trwała zazwyczaj oko ło dwóch, czasami nawet trzec h
miesięcy. Tą samą drogą żołnierze po zakol'lczeniu s łużby wracali do domów 15 •
Ponieważ dostarczenie rekrutów na Daleki Wschód było czasochłonne i ko sztowne, początkowo w stosunku do nich obowiązywały specjalne przepisy dotyc zące
czasu służby wojskowej. Shtżba czynna trwała rok dłużej, za to zaledwie trzy lata
pozostawali potem w rezerwie. Akta urzędów nacze lników wojskowych , którzy
decydowali o przydziale do poszczególnych rodzajów woj sk, praktycznie s i ę ni e
zachowały. Wojska rozlokowane w azjatyckiej czę śc i państwa ni e za liczały się do
elitarnych, toteż nie było szczególnych wymagań co do ich warunków fizyc z nych.
Instrukcje mówiły jedynie, że muszą to być lud zie "bezwzględnie zdrowi " 1Ó, nieuskarżający się na żadne dolegliwości . Zast rzeże ni e to poczyniono zapewne z m yś l ą
o trudnych warunkach służby.
Początkowo nie było ich zbyt wielu. Przykładowo w I 88 1 r. do woj sk W schodniosyberyjskiego Okręgu Woj skowego skierowano 250 rekrutów: l 00 z g ub e m i
warszawskiej i po 50 z kaliskiej , łomżyń sk iej i piotrkowskiej. Tych 250 rekrutów
stanowiło około 6% wszystkich rekrutów, którzy trafili do wojsk Wschodniosy beryjskiego Okręgu Woj skowego w tymże roku 17 . W dwóch kolejnych latach na Daleki
Wschód nie trafił żaden rekrut z Królestwa Polskicgo. Dopiero w I 884 r. ponownie
wysłano tam stu z nich, tym razem z guberni piotrkowskiej i siedleckiej (po soy x.
1

1

~ Tą sa mą drogą przewożo no zresztą również katorżników

15

na Sacha lin.
wraz żo łni e rza mi do pracy w Mand ż urii A kk sa nd cr
Aleksandra Niewiarowicza, http: //ni ewiarow icz. republika.p l/diary _ 4 .ht ml

Szczegółowo taką podróż opi sał płynący

Niewiarowicz; Pamiętnik
15 .01.2014).
16
Logika nakazuj e wi ęc s ądzić, że zdani em komi sji poborowych byli równie ż rekruci ,.wzg l ę dn i e
zdrowi".
17
Nie i stn iał jeszcze wówczas Nadamurski Okręg Woj skowy. W dokumentach o rganów szczebla
centralnego brak informacji o przydziałach do poszczególnych jednostek konkretn yc h part i i rekruckic h.
Możemy tam znaleźćjedynie adnotację ,.do dyspozycj i dowódcy okręg u". Zob .: AP Ki e lce. UGKPW,
sygn. 267, k. 237- 238; poni eważ j e dnak rekrutów kierowa no do Odessy, z prawdopodobień stwe m graniczącym z pewnośc ią może my przypuszczać, że trafi li on i do garni zo nów dal ekowsc hodn ich .
18
Tamże , sygn. 271, k. 244.
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Na przełomie lat osiemdzies iątych i dziewięćdziesiątych XIX w. na Daleki
Wschód trafiało rocznie około 200- 250 żołnierzy z Królestwa Polskiego. Pochodzili oni z czterec h guberni: łomżyl'lskiej , piotrkowskiej, radomskiej i siedleckiej.
Ponieważ jednak w tym czasie liczba rekrutów kierowanych na Daleki Wschód
wzrosła , udział rekrutów z Królestwa Polskiego w ogólnym kontyngencie nie przekraczał 5% 1'1.
Zmi e niło s i ę to w l 895 r. W zw i ązku z wojnąjapol'lsko -chińską i zaostrzaniem się
sytuacji politycznej na Dalekim Wschodzie Rosja przystąpiła do wzmacniania swoich s ił na tym terenie. Liczba rekrutów z Królestwa Polskiego wysłanych na Daleki
Wchód wzrosła do 690, co stanow iło prawie 7% skierowanych tam uzupełnie!'L Jeże li chodzi o miejsca, z których pochodzili, to nie uległy one zmianie. Nadal były to
20
gubern ie: łomżyńska ( 115), piotrkowska (250), radomska ( 175) i siedlecka ( 150) .
W 1897 r. liczba żołn i erzy z Królestwa Polskiego na Dalekim Wschodzie przekroczyła l 000. Nadal główną część kontyngentu stanowili rekruci z guberni: łom
żyńsk i ej (84), piotrkowskiej (335), radomskiej (225), siedleckiej ( 190) i kieleckiej
(l 96). Nowością było natomiast wysłanie niewielkiej grupy rekrutów z guberni kieleckiej na Sachalin 21 .
Kolejny skok nastąpił po 1900 r. W 1900 r. na Daleki Wschód (do wojsk Nadamurskiego Okręgu Wojskowego i Obwodu Kwantuńskiego) wysłano już ponad
2000 reknttów znad Wisły, a ich udział w ogólnym kontyngencie przekroczył l 0%.
Pochodzili oni z prawie wszystkich guberni Królestwa Polskiego (poza płocką i suwalską) 22 .

Ustalenie, gdzie dokładnie służyli żołnierze z Królestwa Polskiego kierowani
na Daleki Wschód i Syberię do początku XX w. jest trudne. Jak już zostało wspomniane, w dokumentach organów szczebla centralnego często pojawiają się jedynie
informacje, że tylu a tylu żołnierzy ma być dostarczonych do takiego a takiego miejsca (najczęściej siedziby dowództwa okręgu wojskowego, "do dyspozycji dowódcy
Okręgu". Podobnego charakteru intonnacje otrzymywały również urzędy przeprowadzające pobór i przydział rekrutów do poszczególnych rodzajów wojsk.
W zasadzie aż do początku XX w. nie mamy szczegółowych informacji co do
przydziału rekrutów z Królestwa Polskiego do konkretnych jednostek wojskowych.
W dokumentach pojawiają s i ę jedynie informacje, że określona liczna rekrutów
przekazana zostaj e do dyspozycji dowódcy Nadamurskiego Okręgu Wojskowego.
Ponieważ jednak udawali się oni na Daleki Wschód drogą morską, można przypuszczać, że ze względów praktycznych u zupełni ano nimi garnizony znajdujące s i ę
l? Przykładowo w 1887 r. było ich 207, w 1888- 222, w 1889 - 224, w 1890 - 266, w 189 1 - 285 ,
w 1892 - 222, w 1894 - już tylko 164; tamże , sygn. 37 1- 377,passim .
10 Tamże, sygn. 378, k. 255- 257.
2 1 LYlA, f. 378b/s, 1897 , d. 264, k. 208- 209.
22 Z guberni warszawskiej pochodziło 197 rekrutów, z kaliskiej - 199, z kieleckiej - 231, z łom
żyńskiej - l 04, z lubelskiej - 330, z piotrkowskiej - 349, z radomskiej - 35 1 i z siedleckiej - 234;
AP Kielce, UGKPW, sygn. 379, k. 249- 251.
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w stosunkowo niewielkiej od l egłośc i od wyb rzeża, natomiast wojska na Zabajka lu
uzupełniano rekrutami z Syberii .
Pierwsze szczegółowe informacj e pos iadamy z 1902 r. Przyk ładowo, l 00 rekrutów z guberni kaliskiej sk ierowano wówczas do stri e teń s kiego batalionu reze rwowego, stacjonującego w okol icach stacji kolejowej St ri ete ń sk, a 70 mi eszka ń ców
guberni łomżyń s kiej zas iliło batalion rezerwowy w Wierchni eudejsk u. W obu przypadkach stanowili oni około 30% uz upe łni eń 2 3 .
I tak 50 rekrutów z guberni kali skiej i 80 z wa rszawskiej sk ierowa no do 24.
Wschodniosyberyj skiego Pułku Strzelców s tacj o nuj ącego w Chabarowsku, a 140
młodych m ężczyzn z guberni piotrkowsk iej trafiło do stacjonujących w tym samym
mieście 18. i 20. Wschodniosyberyj sk iego Pułku Strze lców. Z ko le i 50 mi eszkańców
guberni warszawskiej zasi liło 19. Wschodniosyberyjs ki Pułk Strze lców roz lokowany w okolicach stacji kolejowej Im an 24 . Po 80 rekrutów z guberni warszaws kiej
i suwalskiej, a także 68 z kieleckiej wzmocniło s iły l . i 2. Pułku Fortecznego we
Władywo stoku , a rekruc i z guberni kie lecki ej , lube lski ej, radom sk iej i płock i ej trafili do jednostek rozlokowanych w N ikolsku Ussuryj skim 25 . Procentowo najwi ęcej
mie szkańców Królestwa Polsk iego trafi ło j ednak do Portu A rtur. W 1902 r. sk ierowano ich tam 746 (z guberni lubelskiej , piotrkowsk iej , radomskiej, s iedl eck iej) .
Stanowiło to około 20% całości uzupe łni eń tam skierowanych 26 .
W I 903 r. rekruci znad Wi sły po raz pierwszy trafi li ró w ni eż do wojsk Sy beryjskiego Okręgu Wojskowego. Do dyspozycji dowódcy tego Okręgu sk ierowano
wówczas do Omska 320 rekrutów z guberni pi otrkowsk iej i 163 - z kieleckiej2 7 •
Podobnie było w kol ejnym roku. Do wojsk Syberyjskiego Okręgu Wojskowego
sk ierowano już 716 poborowych z Kró lestwa Po lskiego (240 z g uberni ki e leck iej,
360 z piotrkowskiej i 116 z kaliski ej). S tanow iło to około 2 1Yo ogó lnego kontyngentu
nałożonego na Królestwo Polskie w tym roku, ale za to ponad 16% wszystkich re krutów, którzy trafili do woj sk Syberyj skiego Okręgu Wojskowego w tym że roku 2 ~ .
Niewiele wi ększą li czbę żołnierzy (717) wy s ła no do Syberyj sk iego Okręg u Woj skowego rok późni ej . Ich odsetek w ogólnym kontyngencie u z up eł ni ei'1 spad ł do
niecałych 13%. Zwięks z e niu uległa za to li czba guberni , z których poc hodzili 29 . Za
to liczba rekrutów skierowanych do Nadamurskiego Okręgu Wojskowego wy ni os ł a
w 1905 r. rekordowe 8765 osób. Rekordowa by ła jednak również ogó ln a li czba re23

LVI A, f. 378b/s, 1902, d. 2 13, k. 237.

24

Tamże, k. 23 8.

25

Tamże,

26

Tam że,

k. 239- 243.
k. 246- 248 . Na podstaw ie danych z lat 1899- 1900 i 1902- 1903 (n ic ud a ł o mi s i ę d o trz eć
do mate riałów z ł 901 r.) mo żna szacować, że w chw ili wybuchu wojny rosyj sko-japoń sk i ej żo lni c:rz<.'
z Królestwa Polskiego stanow ili około 20% za łogi tej tw ierdzy.
27
AP Ki elce, UGKPW, sygn. 380, k. 184.
2H LVIA,
f. 378 b/s, 1904, d. 384, k. 22 1- 223 .
29
220 z guberni kieleckiej , 50 z płockiej , 250 z piotrkowsk iej , 100 z ka li skiej i 107 z lube ls ki ej ;
Archiwum Główne Akt Dawnych w Wa rszawie, Kancela ri a Gene ra ł -G ub e rnato ra Warszawski.;go.
sygn. 5 198, k. 29 1.
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o odsetek żołnierzy z Krókrutów wys łanyc h d o woj sk tego okręgu (62 165), dlateg
lestwa Polski ego s p adł do 14% 30 .
odnośnie do lat 1908- 1909
. Dla tego okres u szcze gó łowymi danym i dysponuję
Okręgu Woj skowego skierowano 143 żołnie
t 1912. W 1908 r. do w ojs k Omsk iego
83 z piotrkowskiej). Znacznie
rzy z Król es twa Polski ego (60 z guberni kaliskiej i
u Wojskowego. Było ich
wi ę ksza ich liczba trafiła do j ednos tek Irkuckiego Okręg
rekrutów z guberni kaliskiej
bowie m 2656. Poc hodz ili z cztere ch guber ni, ale udział
trafili do 7. Dywizjonu
był tu symb oliczn y i ograni czył s i ę do 50 żołnierzy, którzy
nie więcej było rekrutów z guArtyl erii Gó rski ej , stacjonując ego w Ardag anie. Znacz
W szeregach 2. Korpusu
berni radom ski ej (91 3), płocki ej (919) i suwalskiej (774).
wszystkim w okolicach CzySyberyj ski ego, stacjonuj ącego na Zabaj kalu (przede
kańców guberni radomskiej
ty i Wierchnieudińska) służbę pełnić miało 409 miesz
Syberyjskiego, stacjonujących
i 187 z płockiej . Natom iast do pułków 3. Korpusu
wano 702 rekrutów z guberni
w Irkuck u, Acziń sku, Kańsku i Krasn ojarsk u skiero
to niewielkie grupy żołnierzy
suwal ski ej , 699 z płockiej i 407 z radom skiej . Ponad
stek niewchodzących w skład
z wszys tkich trzech guber ni przyd z ielono do jedno
kolejowych 3 1•
korpu sów, przed e wszys tkim do formacji saperó w i wojsk
wielkości te nie uległy
Dane z 1909 i 1912 r. wskazują, że w kolejnych latach
a pocho dzenia rekrutów. Nazasad niczej zmian ie. Nie zmieniły się również miejsc
wszystkim mieszkańców
dal do Irkuc kiego Okręgu Wojsk owego kierow ano przede
i Wsch ód - kieleckiej , łomżyń
guber ni płockiej , radom skiej i suwal skiej , a na Dalek
iast wyraźny spade k liczby
skiej, siedle ckiej i warsz awskiej. Zwrac a uwagę natom
2.
rekrut ów z guber ni lubels kiej3
liniowych, ale również
Rekru ci z Króle stwa Polsk iego trafiali nie tylko do wojsk
murskiej Brygady Straży
do rezerw owyc h , fortec znych i kolejo wych , a takżedoZaa
ej wysłani zostali jako uzupeł
Grani cznej. W 1909 r. żołnierze z guber ni warsz awski
yjskie go3 3, które stacjonowały
nienie do 2. i 7. Strzel eckie go Pułku Wsch odnio syber
odniosyberyjskiej Brygady
w Nada mursk im Okręgu Wojsk owym , a także do l . Wsch
granicznej. Rekruci z guArtyle rii , a także Zaam urskie j Bryga dy Kolejowej i straży
i 8. Wsch odnio sybery jskieg o
berni kielec kiej uzupełnili przed e wszys tkim szereg
cowości Barabasz, oraz oddziały
Pułku Strzel ców, któreg o sztab mieścił się w miejs
z guberni łomżyńskiej trafili
fortec zne we Władywostoku i Nikołajews ku. Pobor owi
do 21 . Wsch odnio sybery jskieg o
również do załogi twierd zy w Nikołajewsku , a także
rekrut ów z guberni lubelskiej skiePułku Strzel ców w Nikol sku Ussur yjskim . 115
ku. Żołnierze z guberni płoc
rowan o do batali onu rezerw oweg o w Błagowieszczeńs
zasilili przede wszystkim
kiej, suwal skiej i radom skiej podob nie jak przed rokiem
30
31

Tam że, k. 292- 336.
Tamże , sygn . 5476, k. 265- 276.

[druk], s. 10, 59, 86- 87 , 91 - 93 , 129Raspis anije o raspriedielienii nowubrancew 1909 gada
130, 145- 146, 172, 174.
ch miej scowoś ci Nowokijewskoj e
33
2. pułk kwaterował w Niko1sku Ussuryjskim, a 7. - w okolica
nad Ussuri .
32
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jednostki Irkuckiego Okręgu Wojskowego. Foza tym 80 rekrutów z guberni płock i ej
i 30 z radomskiej skierowano do wojsk konwojowych katorgi nerczyt'l ski ej . Z kole i
największa grupa rekrutów z guberni siedleckiej trafiła do l. W Sc hodniosybe ryjskiego Fułku Strzelców w okolicach miej scowości Razdolnoje, położo n ej mi ędzy
Władywostokiem a Nikolskiem Ussuryjskim. W li czbach bezw zg l ędnych najwi ęcej
żołnierzy do garnizonów Syberii i Dalekiego Wschod u dała gubern ia wa rszaws ka,
natomiast największy odsetek rekrutów wysyłały gubern ie płocka i suwa lska . Tam
co trzeci rekrut kierowany był na Syberię 34 •
W 1912 r. sytuacja nie uległa zasadniczej zm ianie. Zauważyć mo ż n a jedy ni e
zmniejszenie liczby rekrutów z Królestwa Folskiego w wojskach Nadamursk iego
Okręgu Wojskowego 35 .
Do wojsk Irkuckiego Okręgu Woj skowego trafiało rocznie około 2000- 2500 ,
a do jednostek Nadamurskiego Okręgu Woj skowego - 4000--4500 rekrutów. Mo ż na
więc szacować , że w latach 1905- 1913 do garn izonów Wschodniej Sybe rii trafiło
około 18 000- 20 000 rekrutów z Królestwa Polski ego, a na Daleki W sc hód - około
35 000.
Na koniec warto jeszcze zaprezentować dane z wojennego już poboru 1914 r.
Z guberni terenów Kró lestwa Folskiego na Syberię zamierzano wysłać 95 rekrutó w
z guberni chełmskie/\ 130 z łomżyńskiej, 85 z płockiej i 116 z warszawsk iej . W szyscy mieli trafić do jednostek stacjonujących na tereni e Omskiego Okręgu Woj skowego - 160 z nich skierowano do zapasowego batalionu saperów w Omsku, a 150
- do Omskiej Brygady Wojsk Lokalnych. Tych 426 rekrutów s tanowiło zaledwie
około l% wszystk ich, których władze rosyj skie planowały wc i el i ć do woj ska w czasie tego poboru 37• Fonadto 18 żołnierzy planowano wy s łać do Irkuckiego Okręgu
Wojskowego do pilnowania katorżników w Nerczyńsku . Planowano, bo plany m o bilizacyjne dotyczyły również terenów, które pozo s tawały poza kontrolą wojsk ro syjskich. Można się spodziewać , że podobnie było podczas ostatni ego poboru, który
objął część terenów Królestwa Polskiego, przeprowadzonego na przełomi e lutego
i marca 1915 r.
Warto zwrócić uwagę , że ani jednego rekruta nie ski erowano do Nadam urskiego
Okręgu Wojskowego. Nie ma w tym jednak nic dziwnego . W kot'lcu w tym czasie
żołnierze byli potrzebni nad Wisłą, a nie nad Pacyfikiem.
Osobną kwestię, wykraczającą zresztą poza ramy niniej szych ro zważa t1 , stan owi sam przebieg służby wojskowej rekrutów z Król estwa Folskiego w ga rni zonac h
syberyjskich. Trudno powiedzieć, jakie były wrażenia żołn i e rzy z czasó w s łu ż b y
3

·' Raspisanije o raspriedielienii nowobremcew / 909 gada [druk] , s. l O, 59 , 86- 87, 9 1- 93. 129130, 145- 146, 172, 174.
35
Raspisanije o raspriedielienii nowobrancew 1912 gada [druk], s. 11 - 12, 60, 88, 93- 94 , 13 1132, 146, 174-176.
36
Formalnie nie wchodziła już w s kład Król estwa Polski ego .
37
Rossijskij Gosudarstwiennyj lstoriczeskij Arc hi w, f. 1292, op. l , d. 1764b, k. 85 . 89- 90. 320321,329.
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woj skowej . Zapewne, jak w przypadku s łu żącyc h w innych miejscach, byli zarówno
przeklinający dzień , w którym wcielono ich do wojska, jak i tacy, którzy czas spę
dzony w woj sku uważali za najlepsze lata życia. Polak z Wileńszczyzny, którego
brat słu żb ę wojskową odbywał w Tomsku, wspominał: "Brat Alfons (w] 1911 roku
powróciłsia z wojska rosyjskiego z Sibiru. Przyjechał do domu zdrowy, czysty, syty,
lepiej wyglądał jak w domu był" 38 . Jak najlepsze wrażenia ze służby wojskowej
wyniósł równi eż pochodzący spod Pińczowa Franciszek Zaręba , który w 1909 r.
trafił do Chabarowska. Jego syn wspominał, że ojciec chwalił zarówno warunki zakwaterowania i wyżywienia, j ak i stosunek przełożonych do żołnierzy, w tym Polaków. Zaręba w czasie trzy letniej służby wojskowej zdążył być na dwumiesięcznym
url op ie w domu , a z wojska wrócił z kapitałem około 200 rubli. Być może nie bez
znaczenia jest tu fakt, że prawie cały czas jego miejscem służby były wojskowe
magazyny 39 . Dobrze lata służby wojskowej we Władywostoku wspominał również
brat Jana Ochędzana4 0 . Zapewne jednak nie we wszystkich wypadkach syberyjska
tak różowo.
Warto wreszcie pami ętać , że wiele tysięcy żołnierzy z Królestwa Polskiego mia1
ło okazję zetknąć s ię z Syberią w czasie wojny rosyjsko -japońskiej4 • Już jesienią
1903 r. do Mandżurii wysłano dwie brygady X Korpusu Annijnego - po jednej
z 9. i 31. Dywizji Piechoty. We wszystkich pułkach tego korpusu około %żołni e 
rzy pochodziło z Królestwa Polskiego - przede wszystkim z guberni warszawskiej
(9. DP) i kieleckiej (31. DP) . Już po wybuchu wojny na front wysyłano kolejne jednostki . W szeregach niektórych z nich było wielu Polaków.
Już po pierwszych porażkach na morzu strona rosyjska praktycznie utraciła moż
li wość wysyłania posiłków tą drogą. I choć Kolej Transsyberyjska nie była jeszcze
ukończona, to nie było wyjścia - nowe siły na Daleki Wschód trzeba było wysyłać drogą l ądową. W szeregach kolejnych kierowanych na front u zupełnień Koleją
Transsyberyj ską jechali następni żołnierze z Królestwa Polskiego. Najwięcej było
ich we wspomn ianym już X Korpusie Armijnym oraz XVII Korpusie Armijnym
z Moski ewskiego Okręgu Wojskowego . Oprócz tego ponad 2000 rezerwistów zasiliło jednostki I Zbiorczego Korpusu Strzeleckiego. Żołnierze z Królestwa Polskiego byli również w innych jednostkach. Według ostrożnych szacunków w szeregach
woj sk rosyj skich w Mandżurii mogło walczyć około 40 000 żołnierzy z Królestwa
Polskiego, przy czym większość z nich na front dos tała się już drogą lądową. To właś
ni e z tego okresu dysponujemy największą liczbą relacji, przede wszystkim listów,

rzeczywistość wyg l ądała

Pamiętniki chłopó w, t. l , Warszawa l 935, s. 489.
Relacja Jana Zaręby (w zbiorach autora).
40 J. Ochędzan , "Na przełomie dwóch stuleci", maszynopi s przechowywany w Archiwum Zak ładu
Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, sygn. P- l 29-1, k. 23 .
41 O udziale żo łnierzy z Królestwa Polskiego w wojnie rosyjsko-japm1skiej szerzej zob.: M. Kulik,
J. Legi eć, O udziale Polakó w w wojnie rosyjsko-japońskiej (wyb rane problemy), w: Mity i legendy
w polskiej historii wojskowości, t. l , red. W. Caban i J. Smo łi!lsk i , przy współudziale J. Żaka, Kielce
JB
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z których możemy się dowiedzieć , jakie wrażenie zrobi ta na żołnierzach Folakach
Syberia. Nie miejsce tu na szczegółowy opis zawartości tych relacji . Warto jedyni e
wspomnieć, że Syberia zarazem przerażała i zachwycała. Prz eraża ty przestrzeni e,
syberyjska zima, niskie zaludnienie, co powodowało , że niektórzy mi e li wrażenie , i ż
jadą przez pustynię . Zachwycał Baj kat, góry, Kolej Transsyberyjska (głównie tunele). Fodkreślano taniość żywności na Syberii Zachodniej, zw łaszcza w konfrontacji
z drożyzną na Zabajkalu i w Mandżurii . Ze zdziwieniem odnotowywano fakt istnienia na Syberii kościołów katolickich. Wszystko było nowe, opisywali więc rzeczy,
które dla żołnierzy służących na Syberii czy Dalekim Wschodzie latami zdawaty s i ę
być niewartą opisu codziennością42 .
Tak więc w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. rekruci znad
Wisły na obszar między Uralem a Oceanem Spokojnym trafiali w niewielkiej liczb ie
i to prawie wyłącznie na Daleki Wschód. Dopiero po I 895 r. kontyngent żołnierzy
znad Wisły kierowany na Daleki Wschód wyraźnie wzrósł. Wiązało s i ę to jednak
z ogólnym wzmocnieniem sił rosyjskich w tamtym rejonie.
Od 1903 r. mieszkańcy Królestwa Folskiego zaczęli również regularnie poj aw ia ć
się w garnizonach Syberyjskiego Okręgu Wojskowego. Po jego ponownym podz iale w 1906 r. na okręgi Omski i Irkucki w tym pierwszym żołnierze z Królestwa
Folskiego pojawiali się w niewielkiej liczbie (około I 00 rocznie) . Do ponad 2000
rocznie wzrósł natomiast kontyngent rekrutów kierowanych do wojsk Irkucki ego
Okręgu Wojskowego. Było to jednak w dużej mierze związane ze zmianą grani c
tego ostatniego i włączeniem terenów Zabajkala. Innymi s łowy - mi ej sca s łu żby żo ł
nierzy znad Wisły zasadniczo się nie zmieniły, zmieniła się j edynie przynale ż n ość
administracyjna jednostek, w których służyli. Z tym samym wiązać nal eży spadek
liczebności żołnierzy z Królestwa Polskiego w wojskach Naciamursk iego Okręgu
Wojskowego.
Podsumowując - w latach s iedemdziesiątych XIX w. rekrutów z Królestwa
Polskiego na Syberii i Dalekim Wschodzie praktycznie nie było . Od poc zątk u lat
osiemdziesiątych zaczęli się pojawiać w garnizonach dal ekowsc hodnich , ale początkowo w niewielkiej liczbie. W związku z tym , że na Daleki W sc hód dociera li
drogą morską, kierowani byli przede wszystkim do garnizonów znajdujących s i ę
w stosunkowo niewielkiej odległości od wybrzeża . W większej liczb ie z ac zęto
wysyłać ich tam po 1895 r., przy czym wraz z po s tępami w budowie kolei tratla li
do garnizonów położonych coraz bardziej w głębi lądu. Po 1903 r. rekruci z Królestwa Polskiego w większej liczbie pojawili się również na Syberii Wschodni ej
i Zachodniej.

• 2 Największą liczbę opublikowanych listów z drogi do Mandżurii z n a l eźć m oż na na lamac h numerów "Gazety Świątecznej" z 1904 i początku 1905 r. C iekawą lekturą są rów ni eż li sty pochodzącego
z guberni warszawskiej Jakuba Urbań sk iego , opublikowane w wydawnictwie: Listy nieprawomyi'/ne.
Wybór z akt Warszawskiego Gubernialnego Zarządu Żandannerii 1886- 1914, oprac. M. Pl es kac zy11ska, Warszawa 1989, s. 150- 163.

REKRUCI Z KRÓLESTWA POLSKIEGO

203

Możn a szacować , że

z miliona rekrutów z Królestwa Polskiego, którzy zasi li1874- 19 13, do wojsk na Syberi i Zachodniej trafiło ich
latach
w
li
około 1500, Syberii Wschodn iej (wl i czając tu Zabajkale) około 20 000, a na Daleki Wschód - przynajmniej 50 000 . Pamiętać jednak trzeba, że nie wszyscy oni
byli Po lakam i, poza tym do garnizonów syberyjskich trafi ła rów ni eż pewna liczba
Polaków z innych częś ci pm1stwa, zwłaszcza z guberni grodzie6skiej , wile6skiej
i kow ie6skiej .
armi ę ro syj s ką

AH HOTAU,IHI

CO/\AATbll-13 UAPCTBA nO/\bCKOrO B rAPHI-130HAX CI-161-1PCKI-1X HA PY6E>KE XIX 1-1 XX BEKA
- 41-1C/\EHHOCTb 1-1 PA3MEL1.1EHI-1E

Y)Ke B XVII B. nepBhre nonhCKHe nneHHhie nonrum B pli.D.bi pyccKHX Ka:JacrhHX BOHCK
i XIX BB . Ha BO.HHCKY~ cny)f(6y B CH6Hpb HanpaBnerw J';IHOro y'-lacnm-

B CH6~rpH . B XV ITI

KOB nOnhCKHX BOCCTaHHH H 3arOBOpOB. HaH60nhWee HX KOnHcreCTBO (OKOnO 6000) n on ano
Ty)J.a nocne nO)J.aBneHHH Ho»6phCKOrO BOCCTaHHll 183 l r .
flocne BBe.D.eHHll B 1874 r. BCe06md'I BOHHCKOH nOBiłHI·IOCH! He mmpaBnHnH y)f(e B apMHIO B Kaci eCTBe HaK<DaHHH . Ho .uo cepe.nHHhi .neBliHOCThiX ro.noB XIX B. B CH6Hph pacnpe.ueneHo Me Hee 5% Bcex HOBo6paHueB 113 UapcTBa ITon hC Koro. TonbKO n ocne OKOH<IaHHll
BOHHbi llnOHO- KHTHHCKOH BOHHhi , Kor.na BhliTCHHnocb, 4TO 5TnOHUhi MoryT n ocTaBm·h no.n
yrp03y pocCHHCK He HHTepechi Ha .[(aJJbHeM BocToKe, cTamr oTnpaBnl!Tb Ty.na .nononHHTenhHhrc BOHCKa, H 6onhwe HOBo6paHueB, B TOM cr11 cne H H3 UapcTBa IlonhCKoro . .[(o Hac1ana
Boj;iHhi pyccKO-l!nOHCKOH B 1904 r. n ona.namr OHH B OCHOBiłOM B BOHCKa IlpHaMypcKoro BoeH HOro 0Kpyra 11 KBaHTYHCKOH 06nacTH . B 1905- 19 14 rr. 6onhweM KOnHci eCTBe n oliBHmrch
OHH TaK)Ke B rapHH30Hax BocTocmoi1 CH6HpH.
MmKHO oueHHTh, cno 113 MHnJmoHa HOBo6paHueB H3 UapcTBa IlonhcKoro, KOTOpbie nonoJJHHJIH pyCCKYIO apMH IO B 1874- 19 13 rr. , B 3ana.D.Hh!IO CH6Hph nonano HX TOnhKO OKOnO
1500, B rapHH 30Hhl BocTocm oii CH6HpH (BKn~cral! c~.na 3a6ai1Kanhe) - OKono 20 000 , a Ha
.[(aJJbiHIH BacTOK - no Kpai1Hei1 Mepe, 50 000. IloM HHTh HY)f(I·lO, 4TO He Bce OHH 6hiJIH nom rKaMH . C .D.pyroH CTOpOHhi, .D.ml nonom~eHiłll rapHH30HOB CH6HpCKHX HanpaBneHO TQ)Ke
nOnliKOB H3 .npyrHX craCTH rocy.napCTBa, OC06eHHO H3 rpO.D.HeHCKOH , BlłneHCKOH Ił KOBHeHCKOH ry6epHHH.

Kmo'łCBbJe cJiona: BOHHCKaH nOBHHHOCTh, PyccKall apMHll, CH6Hph, UapCTBO IloJihCKoe.
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