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УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
В КАТЕРИНІВСЬКІЙ КОМІСІЇ

В першій половині XVIII століття Україна під російською окупа
цією переживала тяжкі часи. Постійні війни з Швецією і Туреччиною 
вимагаливід неї людських жертв і матеріяльних дібр. Крім того 
Україна поносила великі втрати в людях при будові каналів, твердинь 
Петербурга та інших споруд в московській державі. Саме населення 
переносило наруги та кривди від стаціонованих на Україні російських 
військ. Населення залишало рідні оселі і переходило на інші землі, 
шукаючи там -кращого життя.

Щойно цариця Єлисавета (1741—62) відхилила на два десятиліття 
попередній політично-соціяльний стан України. Вона під впливом свого 
українського оточення (чоловік і духовенство) старалася улегшити 
тяжкий стан народу: з України були виведені російські полки,, які 
стояли в ній постоєм; був дозволений вільний торг збіжжям; віднов
лено кіївську митрополію (1745), а в 1750 році Єлисавета навіть дозво
лила відновити гетьманство на Україні.1

Все це змінилося після вступу на престол Катерини II (1762—96). 
Вона відкриває останню фазу в історії самостійного існування Украї
ни. В перші роки свого панування вона не відважилася вжити рішучих 
заходів для повного скасування автономних прав України. Катерина 
старалася правити державою, а в тому і Україною, ліберально. Таким 
жестом було оголошення маніфесту (14. 12. 1766) про скликамня-вибір 
представників поодиноких суспільних верств до «Комісії для складан
ня проекту нового статуту і для наради над уліпшенням народного 
добробуту». Після оголошення маніфесту генерал-губернатор граф 
Петро Румянцев розіслав по Україні пояснюючі обіжні листи. Він 
був певний, що українці з їхньою давньою звичкою до громадської 
самодіяльности співчутливо відгукнуться на його заклик, але вийшло 
навпаки. Українці вважали, що Їхні старі закони і так добрі, тільки їх 
треба привернути й потвердити. Країна була схвильована, почалося

1 О. Я. Єфименко. Історія українського народу. Харків, Держ. вид-во 
України, т. 2, стор. 77—80; Дмитро Дорошенко. Нарис історії України . Мюн
хен, вид-во «Дніпрова Хвиля», 1966, т. 2, стор. 191—199; «РЪчь „О поправле
ній состоянія” Малороссия», Кіевская Старина, Кіев, т. 4, стр. 120—122, 
октябрь 1882.
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безладдя у виборі депутатів: народ ухилявся від участи у виборах. 
Коли Румянцев поборов перші перешкоди — вибір депутатів відбувся, 
зате зложені накази не відповідали намірам російського уряду. Вільні 
стани України прагнули відновлення їхніх прав. Вони собі зовсім не 
бажали обіцянок Катерини, «возвести малоросійський народ на вищую 
степень щастя». Румянцев був змушений перейти від ролі освіченого 
керівника і порадника до ролі начальника, що силою примушує. В 
умовах таких заходів було завершення складання наказів.

A) Територія, з якої було обрано депутатів складалася з кількох 
адміністративних одиниць, а саме:

1) «Малоросійська губернія» з округами: Київська, Стародубська, 
Чернігівська, Прилуцька, Переяславська і Лубенська.

2) «Слобідська Україна» з округами: Охтирська, Харківська, Ізюм- 
сьька і Сумська. Від неї було відлучено два повіти: Острожський і Бо- 
гучарський і приєднано до російської Вороніжської губернії.

3) «Запорізька Січ».
Б) Вибір депутатів і складання наказів відбулися від поодиноких 

станів України: від духовного чину, шляхетства, козацтва, міщан і за
порожців. Таким чином ті суспільньі верстви мали можливість висло
витися з приводу своїх станових потреб і бажань, крім поспільства, 
яке не було запрошене до участи в комісії.2 Всіх депутатів від Украї
ни було обрано 53 особи.

B) Накази української церкви.
Основний наказ, спільний від усієї Церкви російської держави, на 

Комісію був наданий св. Синодом своєму делегатові — члену Синоду 
Митрополитові Новгородському Дмитрію. Перед складанням загально
го наказу було запитано українську Церкву про її потреби і вимоги. 
Надіслані українським духовенством вимоги розглянуто Синодом на 
трьох засіданнях і розподілено за їх змістом на три частини. Одну 
частину відхилено і виключено зовсім через те, що на думку Синода 
точки тої частини, або вже наведені в загальноцерковних вимогах, або 
не мають відношення до завдань Комісії. Другу частину не включено 
в наказ, але передано синодальному делегатові на розгляд. Третю 
частину додано до загального наказу як доповнення, що відбиває спе
цифічні і місцеві вимоги української Церкви. З тих доповнень принято 
до синодального наказу найбільш повними і типовими для всієї укра

2 О. Я. Єфименко. Історія українського народу, т. 2, стор. 81—83; Кри- 
пякевич (Холмський). Історія України, стор. 262—263; Історія Русів, стор. 
339—346; Дорошенко. Нарис історії України , т. 2, ст о . 200—204; Володрімир 
Щербина. «Участь Київа у Законодавчій Комісії 1767 року», Україна, Київ, 
кн. 19, стор. 8, 1926; Антоній В. Флоровскій. «Академія Наук и Законода
тельная Комиссія 1767—1774 гг.», Ученыя Записки, Прага, т. І, вып. 2, стр. 
103, 1924; В. СергЬевичь. «Откуда неудачи Екатерининской Законондатель- 
ной Комссіи?», ВЪстник Европы, Санктпетербург, год 13, т. I, стр. 192, 213— 
214, 1878.
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їнської Церкви вимоги Київської єпархії, що представила до синоду 
разом 74 точки, з яких було прийнято в якості доповнень 18. Вимоги 
були надіслані до Синоду духовенством єпархій Київської, Чернігів
ської, Переяславської, від Києво-Печерської Лаври та Києво-^Межи- 
гірського монастиря. З того видно, що вся Слобідська Україна і Запо
ріжжя були виключені з української Церкви, що вказує на постійну 
тенденцію російського уряду для зменшення політичного значення 
української Церкви зменшити її розмір.3 Оскільки можна судити по 
змісту вимог, наведених в додаткових до наказу точках, всі накази 
всіх українських духовних установ подібні між собою і писані ніби 
за одним пляном. Така подібність не може бути наслідком однакових 
загальних умов, в яких ті установи знаходилися, тим більше не могли 
бути випадковими. Тому треба тут бачити безумовний зв’язок, органі
зованість і одностайність поміж українськими духовними установами, 
що взяли участь в цій акції.

За цим пляном наперед викладається перелік всіх прав, привілеїв 
і свобід, що належать українському народові в цілому, а відтак укра
їнській Церкві з точним наведенням актів, маніфестів, універсалів, 
пактів, тощо, якими ті права стверджувалися.

Перелік тих актів починається від часів литовського періоду в істо
рії України (1350) і йде через з ’єднання з Польщею на підставі Лю- 
бельської Унії (1595) до умов гетьмана Богдана Хмельницького з мос
ковським царем (1654). Наводяться також і ствердження тих приві
леїв і прав царями московськими, від Олексія до Катерини II, але 
разом з тим наводиться і поступове порушення і відібрання на прак
тиці всіх тих прав московським урядом. З деяких точок видно, що 
українське духовенство і Церква в цілому, докоряють Москві за недо
держання та зломання умов Переяславських 1654 р. Знесення всіх 
давніх прав і привілеїв українського духовенства та Церкви в цілому, 
привело до половини 18 ст. українську Церкву до занепаду і зубожін
ня. Очевидно, такий стан був основною метою політики московського 
уряду протягом ста років, скерованій на знищення економічної бази 
української Церкви, руйнації її освітньої системи, зубожіння духовен
ства і занепаду його авторитету. Під час Переяславської угоди україн
ська Церква була самостійна, багата, високоосвічена, стояла далеко 
вище від московської. Пониження української Церкви переводилося 
для того, щоб зробити її слабшою від московської, поставити в за
лежність від останньої і знищити будь-які прояви її самостійносте. 
Тому то виступ українського духовенства при першій нагоді, яка з’яви
лася у зв’язку з творенням Комісії і наказів до неї — виявився доволі 
політично-національно свідомим і як на той час досить гострим. Після 
вступної частини в додаткових точках Київської єпархії вимагається

з Іван Теличенко. «Сословныя нужды и желанія малороссіянь въ эпоху 
Екатерининской Комиссіи», Кгевская Старина, Кіевь, т. 31, стр. 251—253, 
ноябрь 1890.
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відновлення духовенства з родинами в правах шляхетства, як то було 
за литовського і польського періодів.4

Далі вимагається повернення духовенству права купівлі, володіння 
та продажу нерухомого майна: грунтів та іншого, як і приймати собі 
за поминання, а Церкві на офіру (відібрані 1728 p.). Ще далі вимага
ється відновити церковнослужителям право курити вино та шинкувати 
(відібране 1754 p.). Вказується на те, що відібрання тих прав розорило 
духовенство, позбавивши його прибутків і разом з тим понизило його 
авторитет, зрівняло в правах з посполитими селянами, що викликало 
з боку старшини і козаків «крайнєє посмеяние та укоризну». Духовен
ство, посилаючися на Литовський статут, вимагало відновлення пору
шеного права, за яким духовенство було звільнене в їх  садибах від 
будь якого військового іпостою.5

Далі йде справа освітних установ. Спочатку нагадується про київ
ські школи при монастирях, що існували давніше (17 ст.) і були ствер
джені грамотами патріяршими та універсалами гетьманськими, також 
Гадяцькою угодою (1659 р.) стверджено: «Академію в Києві дозволяє 
відновити Його Королівська Величність і чини коронні і їй такими 
привілеями і вольностями користуватися, які має Академія Краківська,
з тою умовою, щоб у Академії не було професорів, магістрів і студентів 
аріянської, кальвінської та лютеранської сект».

Вимоги ствердити права і привілеї Київської Академії, що ствер
джувалися раніше вже московською державою, а саме: н а к а з а т и  всім 
військовим і цивільним владам та іншим установам, щоб всякого чину 
студентів та учнів Академії «є затримувати, не піддавати арештові 
та не накладати на них жодної кари. Скарги на студентів доставляти 
префектові, опісля ректорові, а наприкінці митрополитові. Щ,об сту
денти були суджені тільки по давнім реґулам Академії та звичаям. 
Вимагається визначити на утримання Академії річну суму та поши
рення бюджету на створення двох штатів провідників та учителів від 
жидівської, грецької, німецької та французської мов, також від наук 
історії, географії та аритметики. Далі щоб особи, що скінчили Акаде
мію, при занятті посад мали першенетво і перевагу перед іншими.

Ще з часів перших шкіл при Богоявленському монастирі створе
ний був дім для прочан та калік, стверджений патріяршими грамо

4 Сборннкъ Императорскаго Русскаго Историческкаго Общества. С.-Пе- 
тербургь, 1885, т. 43, стр. 504—506; Теличенко. «Сословныя нужды и желанія 
малороссіянь въ эпоху Екатерининско йКомиссіи», Кіевская Старина, Кіевь, 
т. 31, стр. 254—265, ноябрь 1890; «Прошеніе малороссійскаго шлехятства и 
старшинъ, вм^ст^ съ гетманомъ, о возстановленіи разныхъ старинныхъ 
правъ Малороссіи,, поданное Екатерин^ въ 1764 году», Кіевская Старина, 
Кіевь, т. 6, стр.329—330, іюнь 1883.

5 Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. 43, 
стр. 570—571, 577, ноябрь 1890; Теличенко. «Сословныя нужды и желанія  
малороссіянь въ эпоху Екатерининской Комиссіи». Кіевская Старина, т. 31, 
стр. 471—483, декабрь 1890.
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тами та королівськими привілеями. Згодом цей дім перетворено на 
дім для сиріт, що зветься «Бурсою».

Вимоги: Цей дім ствердити царською грамотою на майбутні часи, 
звільнити від всяких цивільних повинностей та податків. Управу тим 
домам віддати безпосередньо митрополитові Київському, а всі, що 
живуть у тому домі, підлягатимуть тільки судові Академії. Приймати 
в цей дім без ніякої перешкоди, крім російських підданих усіх право
славних дітей і юнаків з інших країв-греків, валахів, молдаван, болгар, 
сербів та поляків. Дальше стверджується, що за силою канонічних 
правил та церковних законів, чину чорного духовенства: архимандри- 
ти, ігумени, скарбники та старші, як і іблого: протопопи, попи і дія- 
кони на випадок ішжтикання до суду в ніякому разі присягати не 
приймуть і свідчити повинні монахи по іноческому обіту, а священного 
чину люди по священству.6

На закінчення митрополит Київський, увесь духовний чин і цер
ковний причот прохають всі вище вичислені права, привілеї, свободи, 
вольності та звичаї, при яких вони були ще з литовських часів і до 
переходу під московського царя — нині знову відновити, ствердити 
і ті права берегти, даючи царські грамоти на рівні права церковників
із шляхтою. Як вище було згадано, інші українські церковні установи 
подали накази з зовсім подібними вимогами, тільки значно в корот
шому і стислішому вигляді і від них було прийнято як додаткові, мен
шу кількість точок.

Від Чернігівської єпархії, крім загальних для всього українського 
духовенства, наводиться також права освіти. Вимагається надати Чер
нігівській колегії такі дисципліни: теологію, математику та жидів
ську і французьку мови, додати вищу клясу богословія, після того 
колегія мала дорівнювати вищим школам того часу.7

Від білого духовенства українських парафій були подані ті самі 
точки, що й в наказі Київської єпархії — відносно правного та еконо
мічного стану духовенства, з тим, що по деяких місцях більше поши
рені і детальніше подані. Також нічого основного нового не подають 
накази Київо-Печерської Лаври та Київо-Межигірського монастиря, 
крім вимог, спільних для української Церкви та деяких дрібніших, що 
мають місцевий суб'єктивний характер.8

З вище наведених наказів єпархій духовенства, ми ствердили, що 
вони в основному були зовсім подібні одні до одних, тепер при вступі 
розгляду наказів шляхетства можна сказати про подвійну подібність;

6 Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. 43, 
стр. 527—536; Теличенко. «Сословныя нужды и желанія малороссіянь въ 
эпоху Екатериниской Комиссіи», Кіевская Старина, т. 31, стр. 266—272, но
ябрь 1890.

7 Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. 43, 
стр. 561—568.

8 Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. 43, 
стр. 568—573.
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з одної сторони накази шляхетства схожі між собою, а з другої сто
рони вони в загально-національних питаннях подібні наказам духовен
ства. Це насуває припущення, що їх  аналогічність була не випадкова, 
а свідчить іпро їх  свідомість національних інтересів та наявну зорга- 
нізованість цих станів народу, у виступі на форумі «Катеринівської 
Комісії».

Накази шляхетства починалися від переліку всіх прав, привілеїв, 
вольностей і звичаїв всього українського народу від упадку Україн
ської Київської Держави і переходу її під зверхність Великого Князя 
Литовського, а після Люблинської Унії до польської корони і врешті 
до добровільного переходу під зверхність московського царя. В цій 
умові цар Олексій Михайлович і його наслідники, включаючи імпе
ратрицю ‘Катерину II, своїми грамотами потвердили вище наведені 
права і царським словом чести приобіцяли свято, ціло в непорушности 
удержати й охороняти.

Ціллю депутатів було представити Комісії наскільки ще осталося 
тих прав за Україною під московським царем, і вслід за цим вимагати 
привернення і затвердження згаданих прав.

У дальших наказах шляхетство вимагало відновлення своїх ста
нових привілеїв, якими вони користувалися ще до часу приєднання 
України до Московщини, а саме посідання -своїх нерухомих дібр, меш- 
каневих будинків, рільних і сінокосних земель, сіл, рік, озер, млинів, 
риболовлі, гуралень і т. п. Все це було затверджене грамотами, універ
салами, або куплене. Крім цього шляхетство вимагало, щоб із доходів 
своїх земель і промислу та торгівлі не було оплат. Дальше, щоб чу
жинцям було заборонено купувати на Україні нерухомості, як села, 
землі, млини і т. ін.9

Болючим питанням для шляхетства як і для всього українського 
населення були постої московського війська на Україні. З цим питан
ням пов’язано аж два накази. Перший відноситься до зламання «Геть
манських Статтей», які були потверджені (1722—25) також Петром І, 
що на Україні були дозволені постої московських військ тільки у  мі
щан і селян. Другий наказ, щоб створити воєнну комісію для розгляду 
скарг українського громадянства, на російські війська, які чинили ве
ликі кривди населенню. Для справедливого рішення тих справ Комі
сія повинна складатися з рівного числа українців і москалів. При тому 
покликалася на факт, що така Комісія вже існувала за Анни в Глу- 
хові. У дальших наказах вимагається звільнення шляхетства і всіх 
підданих України від будови воєнних кріпостей, фронтових ліній, ка
налів та інших державних робіт. Населення потерпіло особливо під час 
Турецько-Московської війни — великі людські втрати. В той час за

9 Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. 8, 
стр. 208—209; Наказы малороссгйскимъ депутатами 1767 года и акты о вы - 
борахъ депутатовъ въ  Комиссію Сочиненш Уложенія. Кіевь, изд. «Кіевской
Старин», 1889, стр. 25—28, 37—39, 43—44, 68—70, 167—170.
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брано вісім тисяч осіб посполитих до армії, з них велике число не по
вернулося додому.10

Побіч згаданих, висувається на видне місце наказ про потребу кра
щої організації козацтва, що є одинокою силою України. З огляду на 
приграничне положення, а тим самим охоронне її значення для мос
ковської держави перед нападами степових орд. Місцем постою козаць
кого війська повинна бути Україна.

Позитивною рисою шляхетських наказів були вимоги заснування 
на Україні університетів (Київ і Переяслав) і інших шкіл, як для 
юнацтва, так і для дівоцтва, щоб вони -могли набувати вищу освіту 
вдома на батьківщині, бо закордон мають можливість вислати своїх 
синів тільки заможні люди, доньки ж  залишаються без освіти. Питан
ня вищої освіти було піднесене українською шляхтою ще до наказів 
в проханні, поданому Катерині II при її вступі на престол. Тоді шля
хетство прохало заснувати два університети і кілька гімназій з дру
карнями при них. Кошти на заснування і удержання університетів 
повинні йти з доходів України, а головно з приобіцяної суми, за забра
ні з України під час воєн з Туреччиною і Прусією — воли, коні, вози, 
провіянт, фураж та інші добра.11

Варто відмітити деякі дрібніші накази. Переяславський депутат, 
покликуючись на московське дворянство, яке має вигоди від основаних 
державних банків та збіжевих магазинів, а українське населення ча
сто-густо попадає в крайню нужду, головно, в часах частого неврожаю 
і не має нізвідкіля допомоги. Тому він просить заснувати такі дер
жавні банки і збіжжеві магазини на Україні. В іншому наказі просить
ся забезпечити всі провінційні осередки лікарями і аптеками тому, що 
часто серед населення появляються хвороби і з-за нестачі лікарської 
опіки багато хворих умирає. Інтересне було те, що грузинські князі і 
дворяни, які замешкували в Миргородськім і Полтавськім полках 
вповні солідаризувались із всіми вимогами українського шляхетства 
і під ними підписалися (слідувало 9 підписів).12

Накази козацтва та міщанства були переважно пов’язані з торго
вельними справами. В основному вони вимагали прав вільної торгівлі

Ю Теличенко. «Сословныя нужды и желанія малороссіянь въ эпоху 
Екатерининской Комиссіи», Кіевская Старина, т. 31, стр. 99—100, октябрь 
1890; Наказы малороссшскимъ депутатамъ 1767 года и акты о выборахъ  
депутатовъ въ Комиссію Сочиненія Уложенія, стр. 19—21, 45—46.

ї ї  Наказы малороссшскимъ депутатамъ 1767 года и акты о выборахъ  
депутатовъ въ Комиссію Сочиненік Уложенія, стр. 13—15, 40.

12 Теличенко. «Сословныя нужды и желанія малороссіянь въ эпоху 
Екатериниской Комиссіи», Кіевская Старина, т. 31, стр. 94—122, ноябрь 
1890; «Прошеніе малороссійскаго шляхетства и старшинъ, вм^ст^ с гетма- 
номъ, о возстановленіи разныхъ старинныхъ правъ Малороссіи, поданное 
Екатерине II въ 1764 году», Кіевская Старина, т. 6, стр. 322—325, іюнь 1883; 
Наказы малороссШскимъ депутатамъ 1767 года и акты о выборахъ депута
товъ въ Комиссію Сочиненія Уложенія, стр. 22, 45.
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і промислу. На тому тлі були суперечні погляди між українськими та 
московськими депутатами на засіданнях Комісії. Із торговельних пи
тань найважливішим був довіз і продаж солі. Московські депутати 
намагалися перетягти українську торгівлю до себе, вимагаючи заборо
ни закупу солі закордоном — в Криму. Мотивуючи тим, що держава 
нібито поносить втрату, бо платить кордонне мито татарському ханові, 
московськими срібняками. Натомість, повинні закупляти сіль в Сара
тові, Царицині, на Ельтонських озерах чи в Астрахані. Українські де
путати заявили, що шлях до Криму є вдвоє коротший, а через те ціна 
солі нижча, а також сіль ліпша (кримська сіль 35, а московська 50 
копійок). Щодо грошей то вони їм непотрібні, бо торгівля переводиться 
способом обміну (коров’яче і овече масло та інше), а частинно за ту
рецькі гроші — башлики. На тій забороні найбільше потерпіла б За- 
порожська Січ, яка мае около 5 тисяч чумаків.13 Дальше спірними пи
таннями були торговельні шляхи. Московські депутати ‘вимагали, що
би купці з європейськими товарами, які торгують між Україною з од
ної сторони і Данціґом, Бреслявом та іншими містами через Польщу 
з другої сторони, користались тільки морським шляхом через Петер
бурзький порт. Українські депутати, самозрозуміло, були проти цього, 
заявляючи, що тільки одного балтійського шляху замало для всієї 
російської держави. Вище згадані міста, а особливо купці англійські, 
голяндські і Лібеку спроможні переводити обширнішу торгівлю. Також 
кращі товари привозять венеціянці з Царгороду та Анатолії. Внаслі
док такої заборони держава понесла б втрати, а головно купецтво Ук
раїни, яке було б залежне від московських купців-капіталістів, що 
торгують в Петербурзькому порті. Від подібної заборони дійшов до 
упадку Архангельський порт.14 Важливим питанням були вимоги прав 
виробництва горілки й інших напитків та шинкування ними. Спірною 
справою було відмінність прав українського народу, головно магде
бурзьке право, яке було чинним в українських містах від 16 ст. (в Га
личині 15 ст., в Києві від 1544 до 1833). Московські депутати вимагали, 
щоб усі громадяни російської держави користувалися одним правом, 
тобто московським. З цим не погоджувалися не тільки ©сі українські 
депутати, але також ліфляндські, естляндські та віборські депутати.
І, так напр., київський депутат Йосип Гудим звертав увагу Комісії на

13 Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. 8, 
стр. 207—210; «Прошеніе малороссійскаго шляхетства и старшинъ, вм ^сті 
с гетманомъ, о возстановленіи разныхъ старинныхъ правъ Малороссіи, 
поданное Екатерин^ II въ 1764 году», Кіевская Старина», т. 6, стр. 131—137, 
іюнь 1883; Наказы малороссШскимъ депутатамъ 1767 года и акты о вЫбо- 
рахъ депутатовъ въ Комиссію Сочиненія Уложенія, стр. 165.

14 Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. 8, 
стр. 52—55, 75—76, 88—89; «Прошеніе малороссійскаго шляхетства и стар- 
шинъ, BM'bcTt с гетманомъ, о возстановленіи разныхъ старинныхъ правъ 
Малороссіи, поданное Екатерин^ въ 1764 году», Кіевская Старина, т. 6, 
стр. 338—340.
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те, що шляхетство України, Ліфляндії, Естлянядії користуються пра
вами, відмінними від російського дворянства.15

Із вище наведених наказів України Катеринівській Комісії видно 
за чим тужили і чого прагнули верстви України. Наскільки їх  бажан
ня і вимоги були сповнені, наявно показали пізніші роки панування 
Катерини II. Комісія, як відомо, не дала ніяких позитивних резуль
татів і примусово закінчила своє існування по недовгій діяльності 
(1767—69). Одним з наслідків було те, що Катерина II зреклася своїх 
оптимістичних поглядів на українців та їх  настрої і прийшла до вис
новку, що у відношенні до українських справ треба мати, як вона 
казала: «лисий хвост и волчьій рот».

З приводу тих завдань та мети, з якою було скликано Катеринів- 
ську Комісію, існують різні гіпотези, але об’єктивно праці Комісії ви
явили всі бажання і прагнення тодішнього населення, а особливо при
гнічених країн, де переводилася русифікація України і Прибалтики. 
І цей великий матеріял наданий Комісії, ще на початку правління 
Катерини II був прекрасно нею використаний і в дальшому, протягом 
всього її довгого правління (34 р.)*16

З усіх пекучих потреб і вимог українського народу, проголошених 
на Комісії, не було виконано ні одного. Відповідь Катерини на них 
складалася з цілої низки реформ, змін та наказів відносно України, 
які в цілому мали єдину мету: знищити безслідно будь-які залишки 
колишньої української державнности, привілеїв і прав її населення, 
його освіти, добробуту та національності-!. Основні заходи в тому на
прямку визначалися такими діяміи:

1) Наказом 1765 було скасовано козацький устрій і права на Сло
божанщині, яка до того мала автономні права.

2) 1775 р. зруйновано Запорізьку Січ, за допомогою московської 
армії. Останнього Кошового Отамана П. Кальнишевського заслано на 
довічне ув’язнення до Соловецького монастиря. Запорожці подались 
на еміграцію до Туреччини.

3) 1781 р. скасовано Малоросійську Колегію, яка правила Україною 
замість гетьмана. Україну поділено на звичайні московські губернії.

4) 1783 р. скасовано на Україні козацький устрій. Козаків записано 
в державні селяни і з них замість попередніх 10-ти козацьких полків 
створено звичайні карабінерські полки московської армії.

і» Сборникъ Императорасаго Русскаго Историческаго Общества, т. 8, 
стр. 388—339; Наказы малороссШскимъ депутатами 1767 года и акты о вы - 
борахъ депутатовъ въ Комиссію Сочиненія Іложенія, стр. 80—81, 88—90, 
96—97, 101—103, 109—111; В. Щербина. «Участь КиЬва у Законодавчій Ко
місії 1767 року», Україна, Київ, кн. 19, стор. 9—12, 1926; Теличенко. «Сослов- 
ныя нужды и желанія малороссіянь въ зпнху Екатериниской Комиссіи», 
Кіевская Старина, т. 32, стр. 232—254, январь; стр. 73—97, февраль 1891.

16 о . Я. Єфименко. Історія українського народу, стор. 83—84; Н. Н. Кнор- 
ринг. «Екатерининская Законодательная Комиссия 1767 года в освещении 
иностранных резидентов при русском дворе», Сборник статей, посвященных 
Павлу Николаевичу М илюкову (1859—1929). Прага, 1929, стр. 346—347.
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5) В тому ж  1783 р. на Україні було заведено кріпацтво. Указом 
Катерини всі селяни були закріплені за землею власників — панів.

6) 1786 р. спеціяльним наказом була переведена секуляризація мо
настирських земель на Україні.

7) Після знищення Запорізької Січи звільнилися великі терени зе
мель колишні Вольності Запорізькі. На заселення тих земель Кате
рина запросила через спеціяльних аґентів німців — менонітів, сербів, 
болгарів, румунів, греків та вірмен. Переселенці мали велику допомогу 
і привілеї з боку московського уряду.

8) Протягом свого правління Катерина роздавала величезні земель
ні наділи на Україні з приписаними до них тисячами селян своїм чис
ленним фаворитам, генералам та державним співробітникам.

Таким чином можна сказати, що Катерина II закінчила розгром та 
нищення України, її політичне, економічне, соціяльне і освітнє життя 
та русифікацію, що почав Петро І. І для шіянового та систематичного 
переведення російської велико-державної ідеї на Україні в значній 
мірі використала висліди діяльности Комісії.

СПИСОК УКРАЇНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

Депутати Шляхетства Малоросійської Губернії:

1. Іван Скоропадський Глухів
2* J )  „ Прилуки
3. и >> Чернігів
4. Лаврентій Селецький Ніжин
5. Гавриїл Божич »»
6. Захарій Божич Переяслав
7. Григорій Полетика Лубні
8. Володимир Золотницький Київ
9. Андрій Меткевич Остер

10. Василь Лунін-Борковський Стародуб
11* >> » j j Гадяч
12. Василь Губчиць Погар
13. Павло Денисів Кременець

Депутати Дворянства Слобідської Україя

1. Василь Боярський Охтирка
2. Матвій Кудийовськмй Харків
3. Андрій Кондратів Суми
4. Степан Тевяшів Острогожськ
5. Іван Зарудний Ізюм

Депутати «Білого» Клеру:

1. Київська Епархія
2. Чернігівська Епархія
3. Переяславська Епархія
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Депутати «Чорного» К лєру:

1. Києво-Печерська Лавра
2. Києво-Межигірський Монастир
3. Чернігівська Епархія
4. Переяславська Епархія

Депутати Козацтва:

1. Павло Яковлів Київ
2. Олекса Мневський Чернігів
3. Олекса Луневський »
4. Дмитро Ісаєнко Переяслав
5. Яків Лесенок Стародуб
6. Захар Карташевський Ніжин
7. Максим Тимотеїв Миргород
8. Павло Міщенко Лубні
9. Степан Іванів Гадяч і Полтава

10. Петро Романович Прилуки

Депутати Запорізької Січи:

1. Павло Головатий
2. Мойсей Скапа

Депутати Міщанства:

1. Йосип Гудим Київ
2. Іван Крутень Чернігів
3. Григорій Рогуля Полтава
4. Василь Рославець Глухів
5. Іван Михайловський Новгород-Сіверський
6. Іван Костевич Ніжин
7. Іван Грабар Погар
8. Ілля Черкас Харків
9. Іван Дзюбин Охтирка

10. Іван Бепрецький Ізюм
11. Данило Розинський Стародуб

Депутати різних військових частин:

1. Яків Козельський Катеринослав
2. Семен Мороз Єлисаветград
3. Тимофей Капиніс Харків
4. Михайло Бондарів Охтирка
5. Максим Моренець Єлисаветград


