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ЗМІНИ В СТРУКТУРІ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В 1794 -1796 рр.

Земельна політика. - це важливе питання для якщо не

всіх, то більшості відомих історії країн та цивілізацій.
Особливого значення воно, як правило, набувало в періоди
великих політичних змін, зокрема за умов зміни політичного
підпорядкування територій. Земельне питання в

Правобережній Україні наприкінці XVHI ст. було одним з
визначальних у політиці царської влади щодо нових підданих,
насамперед привілейованого походження. Майнові питання
були серед першочергових, що врегульовувалися імперським
законодавством в процесі приєднання територій Речі
Посполитої до Російської імперії в 1793-1795 рр.

Системи землеволодіння Речі Посполитої та Російської

імперії наприкінці XVIII століття різнилися досить сильно.
Але, а напевно саме тому російська влада не прагнула відразу
до уніфікації цих систем, а лише до збереження існуючого
положення. Її головна мета створити умови для виникнення
нерозривної єдності новоприєднаних земель з рештою
державної території в перший час не могла реалізуватися
інакше, ніж за допомогою політики підтвердження майнових
прав тих осіб, які одразу прийняли свій новий статус
російських підданих і повинні були стати на своїй території
опорою феодальної влади.

Однак зміни в структурі землеволодіння на колишніх
польських територіях все ж були неминучими у зв язку з
політикою уніфікації державного життя. Головне питання
полягає в тому, наскільки великими були всі ці зміни, як вони
вплинули на становище польських землевласників
українських територій у новій державі, насамперед у сфері
землеволодіння, що нас тут і цікавить.

Це питання в історіографії залишається мало
розробленим, адже серед дослідників, що так чи інакше
приділяли йому увагу, більш-менш детально ним займалося
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небагато. Насамперед з цього приводу треба назвати
П.Жуковича, В.І.Семевського, Г.Мостицького1, проте і в їхніх
працях територію Правобережної України не виділено з
масиву земель, приєднаних до Російської імперії за другим та
третім поділами Речі Посполитої. Позитивом вказаних
досліджень, особливо праці П.Жуковича, є широке
використання великого обсягу офіційних юридичних,
документів, звітів представників адміністрації, листування
вельмож, опублікованих лише частково. І все ж цих праць
недостатньо, і земельна політика Катерини II на українських
територіях, приєднаних від Речі Посполитої, потребує
подальшого дослідження.

Основними джерелами для розробки цієї теми є іменні
укази Катерини П та різноманітні офіційні розпорядження,
вміщені в т. XXIII першої серії Полного Собрания Законов
Российской империи  (далі - ПСЗ-1), а також у збірнику
"Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796

гг.)  (Кам янець-Подільський, 1885), який містить документи
щодо управління територіями, які нас тут цікавлять, а також
новоутвореною Мінською губернією. Крім того, цікавим і
корисним для дослідження даної теми є матеріал окремих
томів Сборника Императорского Русского Исторического
Общества  (далі - Сборник РИО), зокрема тт. XVI і XXIX,
присвячених документальному та документально-

біографічному висвітленню діяльності двох визначних
державних діячів того часу - князя Н.В.Репніна та графа
О.А.Безбородька. І хоча досі залишається відкритим питання
про вичерпність опублікованих джерел для дослідження стану
землеволодіння на території Правобережної України в останні
роки правління Катерини II, проте ці опубліковані джерела
дозволяють побудувати загальну картину, а на основі

1 Жукович П. Сословный состав населения Западной России в
царствование Екатерины II // ЖМНП. - 1915. - № 5. - С. 130-178;
Семевский В.И. Пожалование населенных имений в царствование
Екатерины II (Очерк из истории частной земельной собственности в
России.) И Журнал для всех. - 1906. - № 4. - С. 228-238; № 5. - С.
290-301; Mościcki Ы. Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi. - Wilno, b. r. -
T. 1: 1772-1800.-IV, 476 s.
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архівного матеріалу можна коректувати результати
дослідження.

Перш ніж вести мову про земельну політику Катерини
II на території Правобережної України в 1794-1796 рр., слід
коротко зупинитися на тих політико-адміністративних змінах,
які відбулися на зазначеній території у 1793-1795 рр., а також
перших кроках царської адміністрації у сфері землеволодіння
в другоподіловій дільниці.

За другим поділом Речі Посполитої в 1793 р. до
Російської імперії було зокрема приєднано Київське,
Брацлавське, Подільське та частину Волинського воєводств,
прилеглі до Дніпра та південні території яких було наказано
відділити до сусідніх Чернігівського, Київського та
Катеринославського намісництв, а на решті утворити дві
губернії - Ізяславську та Брацлавську2, а також, у 1794 р.,
Кам янецьку область. Події 1794 р. завадили остаточно
визначити кордони цих нових територіальних одиниць. У січні
1795 р. частину Брацлавської губернії було наказано відділити
до створюваної в Південній Україні Вознесенської губернії, а
решту українських територій другого поділу, а також згодом,
у травні, офіційно приєднані за останнім, третім поділом Речі
Посполитої території решти колишнього Волинського та
частини новоутвореного Хелмського воєводств, на правому
березі Бугу, було призначено поділити на три губернії -
Волинську, Подільську та Брацлавську3. Такий
адміністративний поділ правобережних українських земель
проіснував до початку правління імператора Павла І.

Що ж до управління та здійснення судочинства на
приєднаних територіях, то в цілому імператриця прагнула
організувати їх за загальноросійським зразком - на основі
Положення про губернії 1775 р., Жалуваної грамоти та
Міського положення 1785 р. Проте відразу здійснити це було
неможливо, а тому було прийнято рішення в перший час не
запроваджувати великих змін, а залишити колишні польські
землі на їхніх давніх правах, зберегти чинність Литовського
статуту. Детальний розгляд організації управління

2ПСЗ-1, № 17112.
3 Там же, №№ 17300, 17323.
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приєднаними до імперії територіями не становить мети

нашого дослідження, а тому тут лише зазначимо, що у зв язку
зі змінами адміністративного поділу територій не лише
з явилися деякі нові органи місцевого управління, а й
збільшилася їхня кількість, чиновниками в які на різноманітні
посади призначалися, в основному, вихідці з сусідніх
російських губерній.

Найвищим представником царської адміністрації на
приєднаних у 1793 р. землях - генерал-губернатором
Мінським, Ізяславським і Брацлавським - було призначено
командувача російських військ на території Великого
князівства Литовського генерала М.Н.Кречетнікова, з червня
1793 р., через смерть останнього, - генерал-поручика
Т.І.Тутолміна4, який обіймав посаду генерал-губернатора
Мінського, Ізяславського і Брацлавського, а з травня 1795 р. і
до початку правління Павла І - Мінського, Волинського,
Брацлавського і Подільського.

Першим і деякий час єдиним офіційно оприлюдненим
документом, який регулював майнові відносини на
новонабутих територіях, був Маніфест про приєднання
польських територій до Російської імперії5, який 27 березня
1793 р. проголосив генерал М.НКречетніков. Маніфестом
було гарантовано законне володіння майном, збереження прав
і привілеїв кожного, хто у встановлений термін складе присягу
на вірне підданство. Той, хто протягом місяця не склав
присягу (пізніше термін було продовжено ще на місяць6),
російським підданим не вважався, мусив виїхати за межі
держави і втрачав право, що належало лише підданим,
володіти майном і успадковувати його7, що було цілком
закономірно в юридичних умовах тогочасної напівфеодальної

4 Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796 гг.). - С.
144-147.

? ПСЗ-1, № 17108. Маніфест було складено на основі секретного
рескрипту Катерини II генералу М.Н.Кречетиікову від 8 грудня 1792
р. - Там же, № 17090; Материалы для истории Подольской губернии
(1792-1796 гг.).-С. 6-16.
6 Жукович П. Управление и суд в Западной России в царствование
Екатерины II // ЖМНП. - 1914. - Май. - С. 17.
7 ПСЗ-1, № 17090.
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Російської імперії, в якій головним обов язком підданого була
вірність володарю. Усі непіддані, тобто ті, хто не присягнув,
могли у трьохмісячний строк, перед тим, як залишити межі
держави, свою власність продати, інакше їхнє майно
переходило у власність державної казни; тимчасові державні
маєтності у таких осіб конфіскувалися відразу. Виняток з
загальної системи правового врегулювання майнових відносин
було відразу зроблено для маетностей монастирів, які
залишилися за межами приєднаних територій, а також тих,
ченці яких відмовилися скласти присягу та виїхали за кордон;
майно таких монастирів підлягало конфіскації.

Жодних інших офіційних розпоряджень, які б вносили
якісь суттєві зміни в майнові відносини на приєднаних
територіях, у 1793 - перші місяці 1794 рр. не було. Отже, про
якість радикальні зміни юридичного статусу землеволодіння
відразу не йшлося.

Проте рано чи пізно мусило постати питання про
перерозподіл земельного майна. У традиціях царської влади
було нагороджувати, зокрема земельними пожалуваннями,
відданість підданих та їхню працю. В 1793 р. про земельні
пожалування було підписано й оприлюднено перші укази 2
вересня - в день проголошення маніфесту про різні монарші
милості народу з нагоди закінчення російсько-турецької війни
й підписання Ясського миру; у наступні місяці з цього
приводу з явилося ще кілька указів. Враховуючи те, що одним
з принципів земельної політики Катерини II було не
зменшувати пожалуваннями казенний земельний фонд
великоросійських губерній, найкращим джерелом для таких
подарунків могли стати конфісковані маєтності на
приєднаних від Польщі  територіях.

Та в 1793 р. роздавати тут було майже нічого. Польські
землевласники, зацікавлені в збереженні свого майна, давати
присягу не відмовлялися, про що свідчать офіційні рапорти та
приватне листування нового керівництва цих територій і
петербурзьких вельмож8, а тим більше в Правобережній
Україні, де були дуже сильними позиції тарговичан і велика

8 Жукович П. Сословный состав населения... - С. 134.; Сборник
РИО.-Т. XXIX.-СПб., 1881.-С. 233.
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кількість місцевої шляхти була лояльною до російської влади.
В даній ситуації проблеми виникали лише у тих, хто був
відомий своєю особистою антиросійською позицією, а також
тих, хто мав земельні маєтності у різних тепер державах, адже
за приписом царського уряду, так само як і його союзників,
нові піддані повинні були жити в своїх володіннях, принаймні
в межах держави.

Трохи інакшою була ситуація з церковними і
державними земельними маетностями. Як уже зазначалося,
маєтки монастирів, що залишилися за межами держави, а
таких було небагато9, а також тих, ченці яких не склали
присягу та емігрували, а. таких не виявилося, було наказано
забрати в державне управління.

Трохи більшою була кількість конфіскованих
старостинських маєтків (а саме староства, в основному,
складали в Правобережній Україні масив державних
маетностей), власники яких повинні були не лише скласти
присягу, а й підтвердити відповідними документами своє
право на ці маєтки, що не завжди було можливо зробити, адже
в Україні було багато маєтків, про право власності на які між
казною і приватними особами велися в судах багаторічні
процеси10 11. За відомостями генерал-губернатора Т.І.Тутолміна,
поданими у лютому 1794 р., на підвладних йому територіях
через відмову скласти присягу на вірність було конфісковано
староства у 10 осіб (4687 душ) і також у 10 (2351 душа) -
через неподання документів, які б засвідчували право
тимчасової власності на державний маєток11. Переважна
більшість цих староств розташовувалася саме в Україні. За
умов значної різнорідності старостинського землеволодіння,
чого не знало земельне законодавство Російської імперії (лише
частково - на територіях першого поділу в Білорусії), питання

9 Зінченко А.Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму на
Правобережній Україні наприкінці XVIII - першій половині XIX
століття. - К., 1994. - С. 26, табл. 1. На нашу думку, А.Л.Зінченко
щодо конфіскацій за рескриптом від 8 грудня 1792 р. подає завищену
кількість церковних селян.
10 Жукович П. Сословный состав населения... -С. 143.
11 Там же.  С. 144.
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про такий тип земельної власності вимагало детальнішого
врегулювання.

Отже, земельні пожалування у 1793 р. було обіцяно,
але за результатами другого поділу Речі Посполитої уряд
Російської імперії в досить непевній внутрішньо- і
зовнішньополітичній ситуації того часу в цілому не пішов на
загострення взаємовідносин з новими підданими, часом
надзвичайно багатими і в цілому прихильними до нового
уряду, особливо в південних територіях, і створив юридичні
підстави для збереження наявної системи земельної власності,
прав і привілеїв різних верств населення, насамперед
привілейованої верстви, а тим самим - умови для порозуміння
з новими підданими.

Ситуація змінилася в березні-квітні 1794 р. з
поширенням на територію Російської імперії повстання під
керівництвом Тадеуша Костюшки, в результаті чого
імператриця Катерина П нарешті отримала можливість
виконати обіцянки про земельні подарунки.

Повстання на території імперії поширювалося швидко,
але в основному в Литві та Білорусії. У південних областях
воно дістало порівняно невелику підтримку, тут благородне
товариство радше танцювало на балах, які з того чи іншого
приводу давали російські урядовці. Фактично, до військ
повстанців намагалися приєднатися, в основному невдало,
кілька загонів розформованого польського війська,
розпорошених по українських містечках, а також до них
долучилася чимала кількість шляхтичів, духовенства, міщан
північної частини українських земель - Овруччини,
Волинського Полісся. Ще деяка частина землевласників
українських теренів підтримала його матеріально.

Уряд кваліфікував ту чи іншу причетність до
повстання як зраду, порушення присяги. Указами вже від 19 і
22 квітня 1794 р. було встановлено санкції проти таких
зрадників; ці санкції стосувалися, насамперед, їхнього майна.
З метою покарання, а також щоб максимально зменшити
матеріальну базу повстання, майно всіх форм власності його
учасників, осіб, підозрюваних у причетності до нього, тих, хто
не доніс, чим не виконав свій обов язок підданого, й просто
підозрілих, а такими, зрештою, можна було оголосити будь-
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кого, по можливості вилучалося в казенне управління з
утриманням усіх прибутків на користь державної казни. В цих
указах було навіть названо родини, маєтні та впливові,
зокрема Чарториських, Яблоновських, Дзялинських, також
Понятовських й інших родичів короля Станіслава Августа, на
майно яких треба було звернути особливо пильну увагу, щоб
прибутки з них не було використано проти російської влади12.
Секвестровано було також маєтності осіб, які перебували за
межами імперії, хоча для таких, не причетних до повстання,
було встановлено строк для повернення на територію держави
(до 1 січня 1795 р.) з відповідними санкціями при невиконанні.

Одночасно, указом від того ж 19 квітня 1794 р., було
підтверджено права на володіння коронними маєтками  всім,
хто склав присягу, мав документально підтверджені права на
ці маєтки і залишався вірним своєму обов язку підданого13.
Цілком очевидно (і це навіть не приховувалося), що цей указ
вийшов одночасно з указом про секвестр маетностей
злочинців  не випадково. Влада була зацікавлена у

збереженні прихильності всіх своїх старих друзів , взагалі
всіх, хто власні майнові інтереси ставив вище за якісь
абстрактні інтереси народу (звісно в сенсі народу-шляхти  -
старої категорії, яка ще панувала в головах переважної
більшості представників цього народу), інтереси короля чи ще
абстрактніше поняття - патріотизм. Цікаво, що у згадуваному
вище указі про секвестр від 19 квітня 1794 р. передбачалася
можливість винагородження маєтками (за рахунок
зрадників ) тих, хто довів свою відданість новій владі, аби
така власність міцно прив язала їх до нового порядку -
перспективою втратити її при поверненні старого14. Хоча,
звичайно ж, головною опорою уряду на нових територіях мали
стати ті, у вірності й щирості котрих більше можна
сподіватися 15 (прямо не сказано, але цілком очевидно, що це
вихідці зі старих російських губерній), а тому вже наприкінці

12 Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796 гг.). - С.
156-160.

13 ПСЗ-1, № 17198.
14 Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796 гг.). - С.
157.

ї;> Там же. - С. 169.
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1794 р. імператриця прямо висловлює побажання, аби
зменшувалася кількість неблагонадійних землевласників 16.
В тексті указу від 22 листопада 1794 р. явно простежується
невдоволення Катерини II діяльністю генерал-губернатора
Т.І.Тутолміна у підвладних йому губерніях. Вона нагадує
своєму намісникові, що маєтки треба забирати не лише у
визнаних бунтівників, а й у всіх інших непевних поміщиків ,
відсутніх на території держави1'.

Невдоволення імператриці не було безпідставним,
адже в той час в урядових колах імперії не було єдиної думки
щодо долі конфіскованих і секвестрованих маетностей, навіть
по-різному оцінювалася така політика конфіскацій, при чому
чим ближче до місця подій, тим, часто, негативніше, адже
безпосередні виконавці монаршої волі (Мінський генерал-
губернатор Т.І.Тутолмін, також Литовський, з осені 1794 р.,
генерал-губернатор князь Н.В.Рєпнін, їхні підлеглі) особисто
стикалися з людьми, шанованими у місцевому суспільстві,
іноді їм давно і добре знайомими, а тепер позбавленими
засобів до існування, і не могли залишатися байдужими.

А в юридичному плані ситуація з маетностями у
приєднаних від Польщі областях, як у цей час їх називали в
офіційних документах, тим часом залишалася невизначеною
до початку 1795 р., адже відсутні на території імперії, але не
причетні до повстання власники нерухомого майна, які склали
присягу на вірність, до 1 січня 1795 р. могли з явитися і тим
самим автоматично повернути своє майно, секвестроване з
причини їхньої відсутності. Тому лише на початку 1795 р.
генерал-губернатор Т.І.Тутолмін подав у Петербург відомості
про маєтки в губерніях Мінській, Ізяславській і Брацлавській і
у відокремлюваних від них частинах до інших суміжних
намісництв, які належали під різними титулами полякам, які
брали участь у останньому бунті, також які відлучилися за
межі імперії Всеросійської 18. І з тієї ж причини питання про
подальшу долю цих маєтків було винесено на розгляд
Державної ради при дворі лише 19 квітня 1795 р. У
необхідності суворо покарати причетних до повстання

116 Там же.
*' Там же.  С. 168.

1S Сборник РИО. - Т. XXIX. - С. 295.
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сумнівів у членів Ради не виникало, проте їхні думки дещо
розійшлися при визначенні міри покарання. Придбані та
державні (старостинські, церковні) маєтки учасників бунту за
імперським законодавством (та й за Литовським статутом)
підлягали конфіскації, а от щодо успадкованих члени Ради
вважали за можливе, зважаючи на те, що Маніфест про
приєднання польських земель від 27 березня 1793 р. поширив
на їхніх мешканців всі права і привілеї підданих Російської
імперії, застосувати статтю 23 Жалуваної грамоти російському
дворянству від 21 квітня 1785 р.19, згідно з якою такі маєтки
вилучалися у засуджених державних злочинців, але
передавалися у володіння їхнім прямим спадкоємцям, якщо
останні не були причетні до злочину і, в даному випадку,
знаходилися на території Російської імперії20. Лише граф
О.А.Безбородько, який при підписанні протоколу рішення
Ради подав, за своїм звичаєм кількох останніх років, окрему
думку , заперечував проти доцільності застосовувати до тих,
хто порушив присягу, положення Жалуваної грамоти, даної
російському дворянству за його заслуги в справі розбудови
Російської імперії, і вважав за справедливе застосувати
відповідну статтю Литовського Статуту (цікавий і не останній
приклад поєднання в одному рішенні норм права двох різних
держав до колишніх підданих однієї з них21) про конфіскацію
майна державного зрадника, на яке спадкоємець жодних прав
не має  (крім власності його матері, якщо вона до злочину не
причетна)22. Імператриця підтримала саме думку свого обер-
гофмейстера (не важко здогадатися, чому, адже таким чином
збільшувалася кількість маєтків, які можна було роздати
вірним підданим, зменшуючи кількість непевних і потенційно
небезпечних).

19ПСЗ-1,№ 16187.
20 Архив Государственного Совета. - Т. 1: Совет в царствование
императрицы Екатерины II (1768-1796). - СПб., 1869. - Ч. И. -
Столб. 746-748.

21 Граф О.А.Безбородько був одним з тих, хто наполягав на
збереженні на новоприєднаних територіях їхнього старого
законодавства. - Сборник РИО. -Т. XXIX. - С. 282.
22 Там же. - С. 296.
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З травня 1795 р. вийшов указ про секвестр маєтків
осіб, причетних до повстання23, який фактично вперше
комплексно регулював земельні питання на приєднаних
територіях. Згідно з указом: 1) маєтки польських поміщиків,
які склали присягу на вірність, але взяли участь у повстанні,
чим цю присягу, а отже вірність своїй новій монархині
порушили, приєднувалися до казенних; 2) особам, які
з явилися до 1 січня 1795 р. і не брали участі в бунті, маєтки
їхні, приватні чи старостинські, поверталися з умовою, що ці
особи і надалі залишатимуться в межах держави; староства
осіб, відсутніх на території імперії, також приєднувалися до
казенних, крім тих, про які було видано спеціальні укази (на
той час вже розпочався процес повернення маетностей або
прибутків з них з монаршої милості - особам, звинуваченим
чи підозрюваним у причетності до повстання, про що буде
сказано нижче); 3) особам, які не з явилися до 1 січня 1795 р.,
під страхом остаточної втрати майна встановлювався термін (1
рік і 6 тижнів) для його продажу російським підданим, після
чого, сплативши податок з продажу і десяту' частину від
отриманої суми в якості мита, вони могли розпоряджатися
грошима на свій розсуд; до продажу такі маєтки мали
залишатися в казенному управлінні; 4) безневинні власники
маєтків, заставлених під позику у злочинців, зберігали право
викупити їх на законних підставах, але вже у казни; зворотним
чином, казна залишала за собою право викупити маєтки
злочинців, заставлені у безневинних осіб; 5) доля поєзуїтських
маєтків визначалася попередніми пунктами в залежності від
того, на яких умовах їх було придбано; нарешті, підлягали
конфіскації маєтності іноземних церковних установ
(монастирів, архієрейських домів і капітул), а також тих, які
було скасовано або керівники (щодо монастирів - також
ченці) яких втекли за кордон.

Отже, за цим указом було конфісковано, тобто
перетворено на казенні:
1) приватні маєтки осіб, причетних до повстання, зокрема

віддані іншим у посесію (фактично після закінчення її

ПСЗ-1, № 17329.
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терміну), також прийняті під грошову заставу у винних чи
безневинних зі збереженням права останніх викупити;

2) старостинські та інші державні маєтності як засуджених за
участь у повстанні, так і тих, хто при затвердженні права

«

володіння ними в межах імперії не знаходився і вчасно

не з явився;
3) маєтності церковних установ (монастирів, архієрейських

домів і капітул) - іноземних, скасованих, а також тих,
керівництво (щодо монастирів - також ченці) яких не
склали присягу і виїхали за кордон.

Секвестровано, тобто тимчасово передано в казенне
управління з утриманням усіх прибутків (крім деяких
випадків, про які виходили окремі іменні укази) було приватні
маєтності відсутніх осіб, які не повернулися вчасно і мали
лише право їх продати протягом 1 року і 6 тижнів.

Натомість і надалі володіти своїми маєтками
(приватними чи старостинськими) мали право ті особи, які під
час повстання перебували за межами імперії, але вчасно
склали присягу на вірність, були непричетні до бунту , про
що мали докази, і з явилися на території держави до 1 січня
1795 р.; також церковні ієрархи, у вірності яких підозр не
виникало, і монастирі (що не підпадали під зазначене вище) -
до запровадження в майбутньому нового устрою з церковних
справ (адже в Російській імперії маєтності монастирів було
секуляризовано ще в 1780-х рр.).

Залишається ще зауважити з приводу появи нових
законодавчих актів навесні 1795 р., що практично одночасно з
указом від 3 травня з явився указ про приєднання земель
внаслідок третього поділу Речі Посполитої і прийняття
присяги на вірність (1 травня)24 25, а також Маніфест
Т.І.Тутолміна з цього приводу (датований 16 травня)26, який
повторював маніфест від 27 березня 1793 р. у пунктах, якими
гарантувалося законне володіння майном і встановлювалися
терміни принесення присяги на вірність (1 місяць) і продажу
маєтків і виїзду за межі держави для тих власників нерухомого
майна, які не захочуть присягати (3 місяці) з тією ж санкцією

24 Сборник РИО.-Т. XVI. -СПб., 1875.-С. 190.
25 ПСЗ-1, № 17323.
26 Там же, № 17332.
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вилучення майна у казенне управління у випадку
невиконання. В цілому останній поділ Речі Посполитої сам по
собі не вніс особливих змін у систему розподілу земельної
власності на приєднаних територіях.

Отже, покарання для тих поляків - власників
нерухомого майна, в системі цінностей яких абстрактне
поняття патріотизм  розташовувалося вище за приватні
майнові інтереси, милостива і справедлива імператриця
призначила суворе. Нарешті настав час реально роздати давно
обіцяні земельні пожалування. Юридично пожалування
призначалося письмовим іменним указом, в якому, як
правило, зазначався розмір (кількість душ чоловічої статі;
жіночі та дитячі душі просто додавалися, оскільки в той час
ревізіями вони не обраховувалися), назва чи місце
розташування жалуваного маєтку, а також мотив

пожалування; якщо насправді в пожалуваному маєтку
виявлялося душ більше, ніж передбачалося, імператриця часто
дарувала їх новому власнику. Оскільки в указах на
пожалування іноді вказувалася лише загальна сума душ, то
важко точно розподілити їх за типами, до яких вони належали
до вилучення у попередніх власників.

Вже 10 травня 1795 р. імператриця підписала перший
указ2', яким було призначено маєтності, обіцяні ще указом від
22 вересня 1793 р., генерал-поручику Олександру Протасову
за його зусилля при вихованні улюбленого онука Катерини
великого князя Олександра, у вічне і спадкове володіння 2007
душ (конфіскованих у Тадеуша Немірича в Овруцькому повіті
і в частині, приєднаній до Київського намісництва, всього 15
населених пунктів)27 28; маєток отримала вже вдова генерала
Протасова, оскільки він помер у 1794 р.

А більшість указів про пожалування - 72 (з них 28 -
щодо маєтків на території України) імператриця підписала 18
серпня 1795 р., коли відразу вона подарувала в Мінській
губернії, Литві, Південно-Західному краї та Остзейських

27 Мова йде про укази про пожалування маетностей лише на
українських територіях.
28 Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796 гг.). - С.
177-179.
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губерніях  близько ПО тисяч душ , з яких більше третини
(40763 душі) - на території України* 30.1 навіть якщо врахувати,
що близько 6,2 тисячі душ з них (близько півтори тисячі - на
Україні) різними указами вона пізніше повернула старим
власникам, все одно саме в цей день Катерина подарувала
основну частину живої власності, конфіскованої у польських
поміщиків у 1793-1796 рр. на територіях другого і третього
поділів у цілому і в Брацлавській, Подільській і Волинській
губерніях і частинах, відділених до сусідніх намісництв,
зокрема (скільки всього душ було остаточно конфісковано на
територіях, приєднаних до Російської імперії у 1793-1795 рр.,
визначити більш-менш точно важко, за даними П.Жуковича
(крім території Остзейських губерній) - приблизно 90-100
тис.31, враховуючи й тих, яких Катерина призначила в
пожалування, але згодом наказала повернути старим

власникам; так само важко точно визначити загальну кількість
подарованих душ, оскільки не відомі розміри деяких
пожалувань32). Про те, що імператриця роздарувала в один
день майже всі відібрані у поляків маєтності, свідчать,
зокрема, слова Д.П.Трощинського в його листі до князя
Н.В.Рєпніна від 25 серпня, тобто написаному через кілька днів
після цієї події: По нових чотирьох губерніях [тобто у
генерал-губернаторстві Т.І.Тутолміна. - Ю.Р.] не залишилося
вже майже нічого до роздавання, крім тих староств, котрі по
смерті нинішніх пожиттєвих власників надійдуть до казни 33.

Частину пожалувань 18 серпня складали ті, про які
йшлося в указах 1793 - початку 1795 рр. Зокрема, з нагоди
миру з Османською імперією за військові та дипломатичні
успіхи серед інших пожалування на Україні34 отримали

39 Семевский В.И. Указ. соч. - № 4. - С. 233.

30 Підраховано за: Материалы для истории Подольской губернии
(1792-1796 гг.). - С. 209-224; Русский Архив. - 1873. - Ч. И. - Ст.
2302-2315.

jl Жукович П. Сословный состав населения... - С. 137-149.
32 Семевский В.И. Указ. соч. - № 4. - С. 233.
33 Сборник РИО. -Т. XVI. - С. 283.
34 Всього на території України за відомостями нараховувалося 18378
душ у 11 пожалуваннях з загальної кількості 28876 душ в усіх 15
пожалуваннях, призначених указами від 2 вересня 1793 р.
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генерал-поручик М.І.Голеніщев-Кутузов (2667 душ у
Волинській губ. з конфіскованих у житомирського судді
Андрія Дубравського, засудженого Смоленською комісією),
генерал-майор І.І.Морков (1005 душ на Поділлі, зокрема з
конфіскованих у графині Катерини Косаківської), обер-
гофмейстер граф О.А.Безбородько (одне з найбільших
староств - Хмільницьке на Поділлі (4981 душа), конфісковане
в молодшого племінника короля князя Йо'сифа Понятовського,
одного з керівників повстанських військ), член колегії
іноземних справ А.І.Морков (3304 душі (у 27 селах) у
Кам янецькому та Летичевському староствах, конфіскованих у
генерала земель подільських князя Адама Казимира
Чарториського), ст. рад., майбутній міністр юстиції
Д.П.Трощинський (1759 душ у староствах Кагарлицькому на
Київщині, конфіскованому в графа Рафаїла. Тарнавського, та
Вербовецькому і Хрептіївському на Поділлі) тощо. За
військові заслуги при взятті варшавської Праги та інші
подвиги проти польських заколотників  за указами від 1
січня 1795 р. було призначено маєтності генералу-
фельдмаршалу графу П.А.Румянцову-Задунайському30 (1399
душ в Брацлавській губ. з секвестрованих у Михайла
Чацького, крім ще 5800 душ у Литовській губ.) і генералу-
поручику графу І.Є.Ферзену (2367 душ на Волині з
секвестрованих у Тадеуша Чацького, які генерал відмовився
прийняти, і 754 душі в старостві Поросятківському на Поділлі,
з конфіскованих і пізніше повернених маетностей сестри
короля графині Людвики Замойської). Декілька невеликих
пожалувань було призначено по смерть  (замість в оренду ,
як планувалося початково), на Україні: полковнику Лабату де
Віванс староство Цекинівське на Поділлі (280 душ) і генерал-
майору Боровському містечко Ушомир з селами на
Житомирщині (443 душі, з секвестрованих у Йозефа Богюца,
засудженого Смоленською комісією).

Решту ж пожалувань - військовим, представникам
російської адміністрації, навіть одному французькому
емігранту - було зроблено саме 18 серпня (13 - щодо маєтків

35 ПСЗ-1, № 17286; Материалы для истории Подольской губернии
(1792-1796 гг.).-С. 215.
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на Україні). Зокрема, генерал-губернатор Т.І.Тутолмін
отримав 3 тисячі душ з Брусилівського ключа,
секвестрованого в Тадеуша Чацького (від цього подарунку
Тутолміну довелося відмовитися, він особисто просив про
повернення маетностей братам Чацьким; земельну
компенсацію Т.І.Тутолмін отримав уже від імператора Павла -
3447 душ на Волині та Поділлі), Волинському губернатору
В.С.Шереметєву було призначено 1350 душ на Поділлі
(староства Ушицьке і Теремецьке), брацлавському
губернатору Ф.Бергману, серед іншого, - 648 душ у його
губернії (староство Маркушевське), французький емігрант
граф В.Естергазі отримав на життя  966 душ у різних
частинах генерал-губернаторства.

Найбільшим з 28 пожалувань від 18 серпня на
території України було призначене ще указом від 15 вересня
1793 р. за заслуги генерал-фельдмаршала князя
Г.О.Потьомкіна-Таврійського його племінницям графині
Олександрі Браницькій і графині Катерині Скавронській разом
8414 душ в губерніях Волинській, Подільській і частині,
відділеній від Брацлавської до Київського намісництва
(секвестрованих у графа Рафаїла Тарнавського, конфіскованих
у Ігнація Дзялинського та кам янецького біскупа і одне
староство на Поділлі)36. Цікаво, що, судячи з розпорядження
генерал-губернатора Т.І.Тутолміна від 20 липня 1793 р. до
одного зі своїх підлеглих37, можливість зробити таке
пожалування цим двом паням вишукувалася вже тоді, в
середині 1793 р., адже Т.І.Тутолмін мусив донести в
Петербург, чи є поряд з володіннями покійного пана генерал-
фельдмаршала князя Г.О.Потьомкіна-Таврійського чи поблизу
Білої Церкви  7-8 тисяч коронних душ, які на той час вже
перебували у казенному управлінні. Місце було визначено так
чітко не випадково, адже графиня Браницька і графиня
Скавронська були серед спадкоємців величезного
Смілянського маєтку фельдмаршала, а Біла Церква була
центром володінь гетьмана графа Ксаверія Браницького,
чоловіка пані Олександри; тож цілком очевидно, що Катерина

36 Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796 гг.). - С.
213-214.

37 Там же.-С. 307.
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П хотіла подарувати нові володіння улюбленим племінницям
свого покійного чоловіка в зручній близькості від вже
наявних, і кількість душ, які було бажано там відшукати,
відповідає кількості зрештою подарованих (8414), хоча і в
різних місцях, адже, очевидно, по сусідству зі Смілянщиною
чи Білоцерківщиною їх не знайшлося (крім 2064 душ по
сусідству з Білоцерківським маєтком у Василівському ключі,
секвестрованому в 1794 р., як було зазначено, у графа Рафаїла
Тарнавського), а тому графиня Бранйцька і графиня
Скавронська й отримали реально цей розкішний подарунок
лише через два роки.

І все ж, хоч, як вже зазначалося, після вияву земельної
щедрості Катерини від 18 серпня 1795 р. у казенному фонді
майже нічого не залишилося, указами, підписаними протягом
наступного року, на території України було зроблено ще
кілька пожалувань, а саме: ЗО квітня 1796 р. 586 душ у
Волинській губ. (які відійшли у казенне відомство в силу
п ятої статті  указу від 3 травня 1795 р., тобто церковних)
отримав французький емігрант граф М.Г.Шуазель-Пуф є38; 28
червня 1796 р., у річницю вступу на престол, серед 16 указів
двома, з монаршого милосердя, було подаровано сім ям
засуджених Смоленською комісією злочинців - учасників
повстання Яна Оскірки і Тадеуша Немірича 1043 душі в
Поліссі (з конфіскованих в уніатського митрополита Феодосія
Ростоцького)39, а також 1490 душ (також колишніх
митрополитських) - нащадкам відомого за часів гетьмана
І.Мазепи полковника Івана Іскри за його вірну службу, на їхнє
прохання40; 25 липня 1796 р., в день останнього, за свідченням
В.Семевського41, катерининського указу про пожалування,
А Макарову, замість фільварку Бобрик (200 душ) у Мінській
губ. (пожалуваного указом від 18 серпня 1795 р.), було
призначено 509 душ у селах Абарів і Журжинці на Волині

38 Там же.-С. 277.
39 Там же.-С. 280-281.
40 Сенатский архив. - Т. 1: Именные указы императора Павла I. -
СПб., 1888.-С. 700-701.
41 Семевский В.И. Указ. соч. - № 4. - С. 233.
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(також з конфіскованих маетностей митрополита Феодосія
Ростоцького)42.

Всього в українських губерніях земельні пожалування
від Катерини II в 1795-1796 рр. отримали (за нашими даними)
38 осіб (18 осіб отримали маєтки, що належали 14 приватним
особам, 9 осіб (з них 2 фігурують серед попередніх 19-ти) - 5
церковних ієрархів і церковних установ; 23 староства,
отримали 18 осіб (з них 5 - також і приватні маєтки); всього 38
особам надано 48128 душ: 21847 приватних, 7135 церковних і
19146 старостинських - за опублікованими даними з
відомостей генерал-губернатора Т.І.Тутолміна та іншими
джерелами, без врахування повернених з цієї кількості на
початок листопада 1796 р. 1509 старостинських душ), з них
двоє французьких емігрантів, дві родини засуджених
злочинців і ще одна колишня піддана польського короля, але
російського походження - графиня Олександра Браницька.
Решта - росіяни (мається на увазі не етнічна, а політична
приналежність), опора імператорського престолу на
приєднаних польських землях.

Наведена вище кількість пожалуваних душ відповідає
даним тутолмінівських відомостей, але насправді вона є
приблизною; на жаль, не можливо визначити точно кількість
душ вилучених у їхніх власників внаслідок двох поділів Речі
Посполитої і придушення невдалого повстання, повернених до
листопада 1796 р., пожалуваних у 1795-1796 рр. як загалом
(як зазначалося вище), так і в Правобережній Україні, а також
розподілити їх за типами власності в попередньому володінні.
Система обрахунку населення в Російській імперії в той час
була дуже недосконалою (як правило, кількість ревізьких душ
початково була заниженою і з часом зростала; в окремих
випадках навпаки наявних підданих виявлялося менше), і тому
навіть складені в різний час відомості на одні й ті самі маєтки
містили різні цифри. Крім того, російські чиновники

42 Жукович П. Сословный состав населения... - С. 143. Крім цих
пожалуваних 3042 душ (617 - дружині Я.Оскірки, 426 - дружині
Т.Немірича, 1490  Іскрам і 509 - А.Макарову), решта з
конфіскованих у митрополита Феодосія Ростоцького, як і більшість
інших земель, конфіскованих в уніатських ієрархів на території
України, за Катерини залишилася в казенному управлінні.
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припускалися помилок у польських прізвищах і назвах
населених пунктів, які поляки вимовляли на свій манер, що
часом призводило до плутанини. Сумбуру додавали ще й
зміни в адміністративному поділі територій, внаслідок чого
одні й ті самі населені пункти у відомостях, створених у
різний час, могли опинилися в межах різних повітів і губерній,
що призводило навіть до появи на папері неіснуючих сіл або
мішанини з населеними пунктами, що мали однакові назви,
але розташовувалися в різних губерніях.

Як уже зазначалося вище, не всі представники
урядових кіл імперії схвалювали жорстку політику
конфіскацій, юридично оформлену указом від 3 травня 1795 р.
Так, дізнавшись про прийняття цього указу, литовський
генерал-губернатор князь Н.В.Рєпнін у листі до свого колеги
Т.І.Тутолміна (від 24 травня 1795 р.) висловлював
переконання, що така милостива і справедлива государиня,
якою є імператриця Катерина, не може погодитися на такі
суворі і несправедливі заходи. Звичайно, злочинців покарати
треба, вважав російський вельможа, але конфіскація родових
маєтків, до того ж часто обтяжених значними боргами, ставала
покаранням і для багатьох ні в чому не повинних осіб -
насамперед дітей, також дружин, незамужніх сестер, інших
родичів засуджених, які, таким чином, втрачали засоби до
існування; крім того, таке рішення суперечило російським
законам, які не поширювали злочини батьків на їхніх дітей.
Так само безневинно, на думку Рєпніна, страждали ті, хто
виїхав за кордон, щоб урятуватися або щоб не бути причетним
до заворушень і, таким чином, не бути невірним жодній
батьківщині . Невже, запитував сіятельний вельможа, росіяни
- переможці, які вважають себе кращими за поляків у
всьому  - не мали власного, з чого їм жити пристойно? 3
Князь Рєпнін, якого імператриця цінувала за його військові,
дипломатичні й адміністраторські таланти, особисто клопотав
про повернення маетностей окремим польським родинам, його
приклад наслідував і його колега Т.І.Тутолмін. Насамперед
зайнята князем Рєпніним чітко негативна позиція щодо
політики конфіскацій, як вважають нечисленні дослідники

*43 Сборник РИО.-Т. XVI. -С. 197-198.
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цього питання, сприяла її пом якшенню і прийняттю низки
указів, якими від Височайшого імені поверталися маєтності
окремим польським власникам. Щоправда перші з таких
указів з явилися ще до 3 травня 1795 р. Не лише князь Рєпнін
мав достатньо впливу при дворі й користався прихильним
ставленням Катерини II, щоб сприяти зміні її рішень. В
середині 1790-х поляки просили про заступництво перед
імператрицею також братів Зубових, статс-даму імператриці
графиню Олександру Браницьку, посла у Відні графа
А.К.Розумовського, інших вельмож імперії.

Повернення відібраних маетностей відбувалося з
різних причин. Не до всіх поляків-землевласників, які в
областях другого поділу вчасно не склали присягу на вірність,
було застосовано санкції, передбачені Маніфестом від 27
березня 1793 р. В окремих випадках було визнано, що
виконати умови Маніфесту їм завадили справді поважні
причини, що унеможливили вчасний приїзд на територію
імперії, наприклад: похилий вік, важка хвороба, невідкладні
справи або навіть просто брак інформації тощо. В таких
випадках імператриця спеціальними указами дозволяла
скласти присягу і повертала секвестроване майно. Так,
наприклад, вже у 1794 р., 18 вересня, було дозволено скласти
присягу Дизмі Бончі Томашевському44 45, відомому поетові,
колишньому секретарю Тарговицької конфедерації, яка
відправила його посланником у Голландію, через що він був
відсутній на території Російської імперії; сама причетність до
Тарговицької конфедерації була для російського уряду
гарантією лояльності поляка. Рескриптом від 20 червня 1795 р.
на ім я литовського генерал-губернатора Катерина наказала
задовольнити прохання князя Станіслава Понятовського
дозволити йому скласти присягу і приїхати в Петербург43.
Старший племінник польського короля князь Станіслав
Понятовський, який володів, зокрема, староствами на
території України, оселився в 1791 р. в Італії46; маєтки йому

44 Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796 гг.). - С.
165.

45 Сборник РИО. - Т. XVI. - С, 224.
46 Poniatowski Stanisław. Pamiętniki synowca Stanisława Augusta. -
Warszawa, 1979. - S. 20.
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було повернено, як і деяким іншим родичам короля, 3 грудня
1795 р.

Значну кількість маєтків (як приватних, так і
державних, з зібраними з них за час секвестру прибутками, які
ще не надійшли у казну, у окремих випадках - лише прибутки)
було в 1795-1796 рр. повернено власникам, офіційно визнаним
непричетними до повстання або Височайше помилуваним; у
деяких випадках було зазначено, що повертаються приватні
маєтки або староства їхнім власникам лише у доживотне
володіння. Згідно з указами від 14 квітня 1795 р. на території
України свої маєтки отримали гетьман польний коронний
Северин Жевуський, великий маршалок коронний граф
Фрідерік Мошинський (11122 душі у Волинській губ.), князь
Антоній Яблоновський (17853 душі в південних повітах)47,
вдова графиня Людвіка з Жевуських Ходкевичева (у
доживотне володіння; указом від ЗО жовтня 1796 р. графині
Ходкевичевій її великий Чорнобильський маєток (8944 душі)
було повернуто у вічне спадкове володіння)48. У славетний
день пожалувань, 18 серпня 1795 р., земельну власність в
українських губерніях було повернено відомому в той час
мандрівнику, зятю графа Станіслава Щенсного Потоцького
Яну Потоцькому (16 сіл у Вінницькому повіті Подільської
губ., 4296 душ) і Петру Буржуйському (3567 душ), за яких
просив граф Станіслав Щенсний Потоцький, з яким вони були
в Гамбурзі й не могли вчасно скласти присягу49 50. В цей же день
Катерина повернула староство Немеринецьке (в Ямпільському
повіті Брацлавської губ., 132 душі) Адаму Кадлубинському і
його дружині (не причетному, за інформацією генерал-
губернатора, до повстання) у доживотне володіння30; тоді ж
було повернено маєтки ловчого коронного Людвіка Чаплиця -
не причетного до повстання сліпого старця, в якого було
прийнято присягу на вірність за посередництвом його
уповноваженого і якому було дозволено не приїздити на

47 Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796 гг.). - С.
175-176.

48 Там же. - С. 176, 283; Семевский В.И. Указ. соч. - № 4. - С. 235.
49 Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796 гг.). - С.
227-228.

50 Там же. - С. 228.
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територію імперії51; з єдиного свого монаршого милосердя на
прохарчування  дружині й дітям голови житомирського
магістрату міщанина Левандовського, засудженого і засланого
до Сибіру, 3 кам яні будинки і 5 лавок разом з усім рухомим
в них майном 52 (цей маєток підпадає під категорію
незаселених).

Нарешті, тоді ж було повернено - найбільший серед
усіх - маєток князів Чарториських (43566 спадкових душ у
Подільській, Брацлавській і Мінській губерніях, крім двох
староств, які серед інших пішли в роздачу 53 - А.Моркову, як
було зазначено вище)54, за яких особисто, через братів Зубових
та інших осіб просив литовський генерал-губернатор55.
Генерала земель подільських князя Адама Чарториського, а
особливо його дружину княгиню Ізабеллу звинувачували мало
не в організації повстання в 1794 р., і все-таки Катерина П
погодилася повернути їхні маєтки, спочатку під опікою
(рескрипт Катерини II від 22 лютого 1795 р. щодо маєтків у
Литві)56, а потім у повне володіння, але не їм, а двом їхнім
синам, Адаму і Костянтину, з умовою, що молоді князі
вступлять на російську службу і залишаться на території
Російської імперії. Насилу ці бідаки відкараскалися , -
відреагував князь Н.В.Репнін у дружньому листі до
Д.П.Трощинського57.

Указами від 27 жовтня і 3 грудня 1795 р. було
повернено маєтності деяким родичам короля Станіслава
Августа - графині Людвіці з Понятовських Замойській (8560
душ у Подільській губернії), князю Станіславу Понятовському
(18940 душ старостинських (з них 14598 - в Україні) і 5674
душі спадкових у губерніях Брацлавській і Мінській), графу

я Маєток Л.Чаплиця знаходився у Волинській губернії. - Там же. -
С. 230.

52 Там же. - С. 233.

53 3 листа Д.П.Трощинського до князя Н.В.Репніна від 25 серпня
1795 р. - Сборник РИО. -Т. XVI. - С. 283.
54 Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796 гг.). - С.
234, 211-212.

55 Сборник РИО.-Т. XVI. - С. 85, 143, 160, 177, 192-193, 237 та ін.
'6 Там же. - С. 143.
5' Там же. - С. 286.
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Михайлу Мнішху (у Волинській губ.), княгині Ізабеллі з
князів Чарториських Любомирській (15066 душ у Подільській
губ.)58. Також Катерина помилувала звинувачених в участі в
Краківському заколоті братів Тадеуша і Михайла Чацьких і
указом від ЗО січня 1796 р?9 повернула їм, з умовою продати
протягом двох років, ту частину їхнього майна, яка ще
перебувала в казенному управлінні, і секвестроване в землях,
приєднаних за третім поділом; про помилування братів
Чацьких просили, зокрема, обдаровані з їхніх маетностей
Т.І.Тутолмін, граф П.О.Румянцов, генерал-поручик граф
І.Є.Ферзен; остаточно маєтки Чацьким повернув імператор
Павло І наприкінці 1796 р.

Деяким власникам, як початково Чарториським,
маєтки поверталися умовно, зі встановленням опіки родичів
або інших авторитетних осіб для управління ними з
виділенням частини від прибутків на утримання власника.

Значній кількості землевласників, які не з явилися до 1
січня 1795 р., було дозволено не продавати свої маєтки. 41
такий маєток (з них лише 9 - не на території України) було
повернено їхнім власникам 11 березня 1796 р. - в день, коли
Катерина в останнє підписувала укази про повернення маєтків
полякам (крім указу від ЗО жовтня 1796 р. щодо
Чорнобильського маєтку графині Ходкевичевої, про який
зазначено вище). Всього в 32 маєтках за поданими
відомостями нараховувалося 37018 душ60; найбільші з них -
князя Михайла Любомирського (4046 душ у Волинській губ.),
Кунегунди Чацької (4721 душа у Волинській губ.), Теклі
Сосновської (6061 душа в Подільській губ.), графа Антона
Ланцкоронського (4730 душ у Брацлавській і Подільській
губ.).

В окремих випадках імператриця вирішила викупити у
польських власників їхні маєтки повністю або частково. Так, у
графині Марії Потоцької з Любомирських було викуплено в
казну містечко Звягель, якому Катерина призначила бути

>8 Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796 гг.). - С.
262, 265-266; Сенатский архив. - Т. 1: Именные указы императора
Павла I.-С. 155, 158, 159, 342.
59 Там же.-С. 268-269.
60 Там же.-С. 271-276.
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адміністративним центром Волинської губернії під назвою
Новоград-Волинського61. Також планувалося викупити в князя
Олександра Любомирського секвестрований його величезний
Поберезький маєток (більше 41 тисячі душ, більше мільйона
десятин найродючішої землі, за 5 млн. руб. сріблом), який
розташовувався на Поділлі на колишньому порубіжжі (ходили
чутки, що цю величезну фортуну  Катерина призначала для
графа Платона Зубова62). Але за життя Катерини викуплено
було з цього маєтку лише невелику частину, яку було
призначено в пожалування (староство Цекинівське, яке
отримав полковник Лабат де Віванс спочатку в оренду, з 18
серпня 1795 р. - у пожиттєве володіння, і повторно - після
того, як наприкінці жовтня 1795 р. його було викуплено)63;
решту маєтку (41134 душі) князю Любомирському було
повернено64.

Загалом, за нашими підрахунками, в губерніях
Волинській, Подільській і Брацлавській і частинах, відділених
до Вознесенської губернії та Київського намісництва (за
адміністративним поділом січня-травня 1795 - грудня 1796
рр.) у 1793-1796 рр. було вилучено в їхніх власників близько
280-300 тисяч душ чоловічої статі у приватних, державних,
церковних маєтках, але новим власникам на момент смерті
Катерини П було пожалувало близько 47 тисяч душ і ще
близько 23 тисяч (з них близько 17 тисяч конфіскованих у
греко-католицьких ієрархів і церковних установ65, більше 5
тисяч душ (за нашими підрахунками) вакантних у староствах
Волинської та Подільської губерній і ще невелика кількість
інших) залишалося у казенному управлінні. Таким чином,
було повернено (близько 50) власникам приватних і
старостинських маєтків близько трьох чвертей від кількості
початково відібраних душ, причому за своїми розмірами

61 Указ від 5 липня 1795 р. - Там же. - С. 197.
62 Сборник РИО. - Т. XXIX. - С. 305.
63 Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796 гг.). - С.
224.

64 Семевский В.И. Указ. соч. - № 4. - С. 235; Жукович П. Сословный
состав населения... -С. 138.

65 Семевский В.И. Указ. соч. - № 4. - С. 233. Автор подає занижену
кількість казенних душ у волинських і подільських староствах.
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повернені маєтки в середньому значно переважали ті, які було
остаточно відібрано; конфісковані церковні маєтності не
поверталися. З тих маєтків, які перейшли в казенне відомство,
лишилася в ньому приблизно третина, решту Катерина П
роздарувала, причому подаровано було практично всі
конфісковані приватні маєтки і більшість старостинських, які,
таким чином, змінили свій статус, тим часом як переважна
більшість конфіскованих церковних маєтків залишилася в
казні.

З загальної кількості селян на цих територіях, за
п ятою ревізією, 1473201 душі66 змінили своїх власників
близько 70 тисяч душ, тобто менше, ніж 1/21, причому
змінився статус 43-44 тисяч з цих 70 тисяч. Суттєвих змін у
розподілі земельної власності це не спричинило.

Отже, як бачимо, зміна політичного підпорядкування
українських територій у 1793-1795 рр. не дуже позначилася на
становищі польських землевласників, які зберегли у своєму
володінні переважну більшість своїх земельних маетностей.
Цьому сприяло як прагнення самих поляків забезпечити свої
матеріальні інтереси, що робило їх, у переважній більшості,
лояльними до нової влади, так і політика царського уряду,
спрямована для забезпечення загального спокою та підтримки
місцевого населення на підтвердження його прав, зокрема
майнових. Поява порівняно невеликої кількості

землевласників зі старих російських губерній не похитнула
позицій місцевої еліти. І незважаючи на те, що адміністрація
нових російських губерній складалася майже виключно з
неполяків, верхівка суспільства приєднаних від Польщі
територій за Катерини II так і залишилася польською.

66 Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII
- первой половине XIX века (По материалам ревизий). - М., 1971. -
Приложение 2. - С. 115.


