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Юлія РУДАКОВА

ОСНОВНІ АСПЕКТИ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КАТЕРИНИ ІІ ТА  ПАВЛА І

НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
(НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНІ)

Унаслідок поділів 1793 і 1795 рр. територія Правобережної України опинилася в складі
Російської імперії. Серед визначальних у політиці царської влади як щодо нових під%
даних, так і в цілому по імперії були питання, пов’язані зі становими правами та зе%
мельною власністю.

Системи землеволодіння Речі Посполитої та Російської імперії наприкінці XVIII сто%
ліття різнилися досить сильно. Напевно, саме тому російська влада не прагнула відразу
до їх уніфікації, а лише до збереження існуючого положення. Її головна мета – створити
умови для виникнення нерозривної єдності новонабутих 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 ро%
сійських 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 значними вони були, як  вплинули на становище польських
землевласників на українських територіях, зокрема Волині, у новій державі.

Це питання в історіографії досі залишається практично нерозробленим, адже серед
дослідників, що так чи інакше приділяли йому увагу, більш%менш детально ним займа%
лося небагато. Насамперед треба назвати В.І.Семевського, П.Жуковича, Г.Мостиць%
кого1, проте і в їхніх працях територію Правобережної України, а тим більше Волині не
виділено з масиву земель, приєднаних до Російської імперії за другим і третім поді%
лами Речі Посполитої. Позитивом вказаних досліджень, особливо праць П.Жуковича,
є широке використання офіційних юридичних документів, звітів представників адмі%
ністрації, листування вельмож, опублікованих лише частково. Протягом останнього
десятиліття деякі дослідники знов почали приділяти увагу цій проблемі2. І все ж, зе%
мельна політика царського уряду на межі XVIII%XIX століть на українських терито%
ріях, приєднаних від Речі Посполитої, потребує подальшого дослідження.

Основними джерелами для висвітлення досліджуваної теми є матеріали ряду то%
мів першої серії “Полного Собрания Законов Российской империи”, укази імператора
Павла І, опубліковані у першому томі Сенатського архіву, а також документи, вміщені
у збірнику “Материалы для истории Подольской губернии (1792%1796 гг.)”. Крім того,
цікавим і корисним для дослідження даної теми є матеріал окремих томів “Сборника
Императорского Русского Исторического Общества”, зокрема тт. XVI і ХХІХ, при%
свячених документальному та документально%біографічному висвітленню діяльності
двох визначних державних діячів того часу – князя Миколи Васильовича Репніна та
графа Олександра Андрійовича Безбородька. І хоча досі залишається відкритим
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питання про вичерпність опублікованих джерел для дослідження стану землеволодін%
ня на території Правобережної України, зокрема Волині, наприкінці XVIII – на почат%
ку ХІХ ст., проте опубліковані джерела дозволяють побудувати загальну картину, а на
основі архівного матеріалу можна коректувати результати попередніх досліджень.

Перш ніж вести мову про земельну політику царського уряду на території Правобе%
режної України, зокрема на Волині, наприкінці XVIII ст., слід коротко зупинитися на тих
політико%адміністративних змінах, які відбулися на зазначеній території у 1793%1795 рр.

За другим поділом Речі Посполитої в 1793 р. до Російської імперії було  приєднано
Київське, Брацлавське, Подільське та частину Волинського воєводств. Прилеглу до
Дніпра та південну частину цієї території наказано відділити до сусідніх намісництв,
а на решті утворити Ізяславську та Брацлавську губернії3, а також Кам’янецьку об%
ласть. Події 1794%1795 рр. внесли деякі корективи в адміністративно%територіальний
поділ приєднаних територій. У січні%травні 1795 р. південну частину Брацлавської гу%
бернії було наказано відділити до новостворюваної Вознесенської губернії. Інші укра%
їнські землі другого поділу, а також приєднані за третім поділом Речі Посполитої тери%
торії решти колишнього Волинського та частини новоутвореного Холмського воєводств,
на правому березі Західного Бугу, було призначено поділити на три губернії – Волин%
ську, Подільську та Брацлавську4. Волинь  поділили між Волинською та Подільською
губерніями. Такий адміністративний поділ проіснував до початку правління імпера%
тора Павла І, який вже наприкінці 1796 р. наказав на всіх землях Правобережної Укра%
їни, приєднаних за другим і третім поділом, з додатком Києва і його околиць на пра%
вому березі Дніпра утворити три губернії – Київську, Подільську і Волинську5. Територію
Волинської губернії склали 12 повітів, а саме: Новоград%Волинський, Заславський,
Острозький, Рівненський, Луцький, Ковельський, Володимирський, Дубенський,
Кременецький, Старокостянтинівський, Житомирський і Овруцький.

Що ж до управління та здійснення судочинства на приєднаних територіях, то в ці%
лому імператриця Катерина ІІ прагнула зорганізувати їх за загальноросійським зраз%
ком – на основі Положення про губернії 1775 р., Жалуваної грамоти дворянству та
Міського положення 1785 р. Проте відразу здійснити це було неможливо, а тому було
прийнято рішення на початках не запроваджувати великих змін, а залишити колишні
польські землі, по%новому зорганізовані в адміністративному плані, на їхніх давніх
правах, зберегти чинність Литовського статуту та інших законів, прийнятих до 1789 р.
Однак у зв’язку зі змінами адміністративного поділу приєднаних територій на них з’я%
вилися деякі нові органи місцевого управління і в цілому збільшилася їхня кількість;
на вищі посади в них призначалися, в основному, вихідці з Лівобережної України і су%
сідніх російських губерній, а на нижчі – місцеві.

Найвищим чиновником царської адміністрації на приєднаних у 1793%1795 рр. укра%
їнських землях був Мінський, Ізяславський і Брацлавський генерал%губернатор, у травні
1795 – грудні 1796 р. – Мінський, Волинський, Брацлавський і Подільський, пізніше –
Мінський, Волинський і Подільський. Його функції виконував з кінця 1792 р. коман%
дувач російських військ на території Великого князівства Литовського генерал М.Н.Кре%
четников, з червня 1793 р. до кінця 1796 р. – генерал%поручик Т.І.Тутолмін6; за правління
Павла І чиновники на цій посаді змінювалися частіше.

Першим і деякий час єдиним офіційно оприлюдненим документом, який регулю%
вав майнові відносини на новонабутих землях, був Маніфест про приєднання поль%
ських територій до Російської імперії7, який 27 березня 1793 р. проголосив генерал
М.Н.Кречетников. Маніфестом було гарантовано законне володіння майном, збереження
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прав і привілеїв кожного, хто у встановлений термін складе присяги на вірне підданство.
Той, хто протягом місяця не склав присягу (пізніше термін було продовжено ще на
місяць8), російським підданим не вважався, мусив виїхати за межі держави і втрачав
право, що належало лише підданим, володіти нерухомим майном і успадковувати йо%
го. Це було цілком закономірно в юридичних умовах тогочасної напівфеодальної Ро%
сійської імперії, де головним обов’язком підданого була вірність володарю. Усі непіддані,
тобто ті, хто не присягнув, могли перед тим, як залишити межі держави, у тримісяч%
ний термін продати свою нерухомість, інакше вона переходила у власність державної
казни; тимчасові державні маєтності у таких осіб конфіскувалися відразу. Виняток із
загальної системи правового врегулювання майнових відносин було відразу зроблено
для маєтностей монастирів, які залишилися за межами приєднаних територій, а також
тих, ченці яких відмовилися скласти присягу та виїхали за кордон; майно таких мо%
настирів підлягало конфіскації. Забігаючи наперед, слід зауважити, що зазначені по%
ложення було повторено у Маніфесті генерала Т.І.Тутолміна (датованому 16 травня
1795 р.)9, проголошеному після обнародування указу про приєднання земель внаслідок
третього поділу Речі Посполитої і прийняття присяги на вірність (1 травня 1795 р.)10.

Жодних інших офіційних розпоряджень, які б вносили якісь суттєві зміни в май%
нові відносини на приєднаних територіях, у 1793 – перші місяці 1794 рр. не було. От%
же, про якісь радикальні зміни юридичного статусу землеволодіння відразу не йшлося.

Проте рано чи пізно мусило постати питання про перерозподіл земельного май%
на. У традиціях царської влади було нагороджувати, зокрема земельними пожалуван%
нями, відданість підданих та їхню працю. 2 вересня  1793 р., в день проголошення ма%
ніфесту з нагоди закінчення російсько%турецької війни й підписання Ясського миру,
було підписано й оприлюднено перші імператорські укази про земельні пожалування.
У наступні місяці з цього приводу з’явилося ще кілька указів. Враховуючи те, що од%
ним із принципів земельної політики Катерини ІІ 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
вельмож11. 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. На Волині
під загрозою одразу опинилися маєтності деяких родичів короля Станіслава Августа,
а також нечисленних власників, які, через власну відсутність, вчасно не склали присягу
на вірність.

Інакшою була ситуація з церковними і державними земельними маєтностями. Як
уже зазначалося, маєтки монастирів, що залишилися за межами держави (таких було
небагато), а також тих, ченці яких не склали присягу та емігрували, (таких не вияви%
лося), було наказано забрати в державне управління. За даними А.Зінченка, за Мані%
фестом від 27 березня 1793 р. у церковних маєтках на Волині було конфісковано
946 ревізьких душ12.

Ще одним предметом конфіскацій стали староства, які в Правобережній Україні
складали основу державних маєтностей, хоча абсолютна більшість їх маси розташовувала%
ся поза межами Волині. Власники повинні були не лише скласти присягу, а й підтвердити
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відповідними документами своє право на ці маєтки, що не завжди було можливо зро%
бити13. За умов різнорідності старостинського землеволодіння, чого не знало земель%
не законодавство Російської імперії (лише частково – на територіях першого поді%
лу в Білорусії), питання 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 зов%
нішньополітичній ситуації в цілому не пішов на загострення стосунків з новими під%
даними і створив юридичні підстави для збереження наявної системи земельної влас%
ності, 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 Костюшка, в результаті чого імператриця
Катерина ІІ нарешті отримала можливість виконати обіцянки про земельні подарунки.

Повстання на території імперії поширювалося швидко, але в основному в Литві та
Білорусії. В Україні його підтримали, фактично, лише мешканці північних теренів –
Овруччини, Волинського Полісся; до військ повстанців також намагалися приєднатися
(в основному невдало) кілька загонів розформованого польського війська, розпоро%
шених по українських містечках. Деяка частина землевласників українських теренів
підтримала його матеріально.

Уряд кваліфікував ту чи іншу причетність до повстання як зраду, порушення при%
сяги. Указами вже від 19 і 22 квітня 1794 р. було встановлено санкції проти таких
зрадників14; ці санкції стосувалися насамперед їхнього майна. З метою покарання, а та%
кож щоб максимально зменшити матеріальну базу повстання, майно всіх форм влас%
ності 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%кого, по можливості вилучалося в казенне управління з утри%
манням усіх прибутків на користь державної казни. Секвестровано було також маєт%
ності осіб, які перебували за межами імперії, хоча для таких, не причетних до повстан%
ня, було встановлено термін 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 воло%
діння “коронними маєтками” всім, хто склав присягу, мав документально підтверджені
права на ці маєтки і залишався вірним своєму обов’язку підданого15. Цілком очевидно
(і це навіть не приховувалося), що цей указ вийшов одночасно з указом про секвестр
маєтностей “злочинців” не випадково. Влада була зацікавлена у збереженні прихиль%
ності всіх своїх “старих друзів”, взагалі всіх, хто власні майнові інтереси ставив вище
за якісь абстрактні інтереси народу (звісно, в сенсі “народу%шляхти”) чи ще абстракт%
ніше 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 старого16. Хоча, звичайно
ж, головною опорою уряду на нових територіях мали стати ті, “у вірності й щирості
котрих більше можна сподіватися”17, а тому вже наприкінці 1794 р. імператриця прямо
висловлює побажання, аби зменшувалася кількість “неблагонадійних землевласни%
ків”18. У тексті указу від 22 листопада 1794 р. явно простежується невдоволення Кате%
рини ІІ діяльністю генерал%губернатора Тимофія Тутолміна у підвладних йому губерніях.
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Вона нагадує своєму намісникові, що маєтки треба забирати не лише у визнаних бун%
тівників, а й у “всіх інших непевних поміщиків”, відсутніх на території держави19. Не%
вдоволення імператриці не було безпідставним, адже в той час в урядових колах ім%
перії не було єдиної думки щодо долі конфіскованих і секвестрованих маєтностей і
єдиної оцінки  політики конфіскацій.

Ситуація з маєтностями у приєднаних від Польщі областях, як у цей час їх нази%
вали 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 Тимофій Тутолмін подав у Петербург “ві%
домості про маєтки в губерніях Мінській, Ізяславській і Брацлавській і у відокрем%
люваних 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”20. 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 необ%
хідності суворо покарати причетних до повстання сумнівів члени Ради не мали, 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 вва%
жали 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 Росій%
ської імперії, застосувати статтю 23 Жалуваної грамоти російському дворянству
від 21 квітня 1785 р.21, 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
імперії22. Лише граф Олександр Безбородько заперечував проти доцільності застосо%
вувати до тих, хто порушив присягу, положення Жалуваної грамоти, даної російському
дворянству за його заслуги в справі розбудови Російської імперії, і вважав за справед%
ливе застосувати відповідну статтю Литовського Статуту про конфіскацію майна дер%
жавного зрадника, на яке спадкоємець “жодних прав не має” (крім власності його ма%
тері, якщо вона до злочину не причетна)23. Граф Безбородько був одним із тих, хто
наполягав на збереженні на новоприєднаних територіях старого законодавства24; його
пропозиція – не єдиний приклад поєднання в одному рішенні норм права двох різних
держав до колишніх підданих однієї з них. Імператриця підтримала саме думку свого
обер%гофмейстера (неважко здогадатися, чому, адже таким чином збільшувалася кіль%
кість маєтків, які можна було роздати вірним підданим, зменшуючи кількість непевних
і потенційно небезпечних).

3 травня 1795 р. вийшов указ про секвестр маєтків осіб, причетних до повстання25,
який, фактично, вперше комплексно регулював земельні питання на приєднаних тери%
торіях. 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 тери%
торії імперії, також приєднувалися до казенних, крім тих, про які було видано спеціаль%
ні укази (на той час уже розпочався процес повернення маєтностей або прибутків з них
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з монаршої милості – особам, звинуваченим чи підозрюваним у причетності до по%
встання, 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 час%
тину від отриманої суми як мито, вони могли розпоряджатися грошима на свій роз%
суд; до продажу такі маєтки мали залишатися в казенному управлінні; 4) безвинні
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 безвинних осіб; 5) доля поєзуїтських маєтків
визначалася попередніми пунктами  залежно від того, на яких умовах їх було придба%
но; нарешті, підлягали конфіскації маєтності іноземних церковних установ (монасти%
рів, архієрейських домів і капітул), а також тих, які було скасовано або керівники яких
(щодо монастирів – також і ченці) 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 терміну), також прийняті під грошову заставу у винних
чи безвинних 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”26

і вчасно не з’явився;
3) маєтності церковних установ (монастирів, архієрейських домів і капітул) – іно%

земних, скасованих, а також тих, керівництво яких (щодо монастирів – також і ченці)
не склало присяги і виїхало за кордон.

Секвестровано, тобто тимчасово передано в казенне управління з утриманням усіх
прибутків (крім деяких випадків, про які виходили окремі іменні укази), було при%
ватні 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 (крім “вірних підданих”), які під час повстання перебували за ме%
жами 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.

Отже, нарешті настав час реально роздати давно обіцяні земельні пожалування.
Юридично пожалування призначалося письмовим іменним указом, в якому, як пра%
вило, зазначався розмір (кількість душ чоловічої статі; жіночі та дитячі душі просто
додавалися, оскільки в той час ревізіями вони не підраховувалися), назва чи місце
розташування жалуваного маєтку, а також мотив пожалування; якщо насправді в по%
жалуваному маєтку виявлялося душ більше, ніж передбачалося, імператриця часто
дарувала їх новому власникові. Оскільки в указах на пожалування іноді вказувалася
лише загальна сума душ або тільки назва маєтку, то важко ці душі точно підраху%
вати і розподілити за типами, до яких вони належали перед вилученням у попередніх
власників.

Перший указ про пожалування на Волині імператриця підписала 10 травня 1795 р.
Ним було призначено маєтності генерал%поручику Олександрові Протасову за йо%
го старання при вихованні улюбленого онука Катерини великого князя Олександра
у вічне і спадкове володіння 2007 душ, конфіскованих у Тадеуша Немирича: 1379 душ
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в Овруцькому та 218 душ в Острозькому повітах і 410 душ у частині, приєднаній до
Київського намісництва, всього 15 населених пунктів27; маєток отримала вже вдова ге%
нерала Протасова, оскільки він помер у 1794 р.

Наступні укази з’явилися 18 серпня 1795 р. Так, з нагоди миру з Османською імпе%
рією за військові та дипломатичні успіхи генерал%поручик Михайло Голенищев%Ку%
тузов отримав 2667 душ (з конфіскованих у житомирського судді Андрія Дубравсько%
го (Домбровського), засудженого Смоленською комісією)28; з того ж приводу отримав
936 душ (з конфіскованих у засланого в Сибір шамбеляна Тадеуша Павши) генерал%
провіантмейстер Петро Новосельцов29. За заслуги генерал%фельдмаршала князя Гри%
горія Потьомкіна%Таврійського його племінницям графині Олександрі Браницькій
і графині Катерині Скавронській було, зокрема, пожалувано ключ Шумський і с. Го%
ловінек (565 душ із маєтностей, конфіскованих у Ігнація Дзялинського)30. За військові
заслуги при взятті варшавської Праги та інші “подвиги проти польських заколотників”
за указом від 1 січня 1795 р. було призначено маєтності генералу%поручикові графу
Іванові Ферзену (зокрема 2367 душ у Острозькому ключі з секвестрованих у Тадеуша
Чацького, які генерал відмовився прийняти)31. 688 душ з конфіскованих у поручика
Якова Павші отримав генерал%майор Іван Поливанов32. Ще двоє військових отримали
маєтності, що раніше належали Луцькій і Олицькій капітулам: відповідно, генерал%ма%
йор Петро Ісаєв (село Довга Воля з селищами, 409 душ) і генерал%поручик Петро Конов%
ницин (села Тинька, Забаро і Чибель, 470 душ)33. Колезький радник Петро Обресков
отримав містечко Ожигівці з селами в Старокостянтинівському повіті Подільської гу%
бернії (274 душі, конфісковані у ротмістра Флоріана Чарнецького)34. Французький
емігрант граф Валентин Естергазі отримав “на життя” 966 душ у різних частинах ге%
нерал%губернаторства, зокрема 101 душу в Кременецькому повіті Подільської губернії
(конфісковані у шамбеляна Акіма Деніски)35. Невелике пожалування на Житомир%
щині (містечко Ушомир з селами, 443 душі, з секвестрованих у Юзефа Богюца, засу%
дженого Смоленською комісією як учасник повстання) було призначено “по смерть”
генерал%майору Боровському36.

Усього в цей день імператриця Катерина ІІ подарувала на Волині 8920 душ, а зага%
лом на території Правобережної України 40763 душі37 (основну частину живої влас%
ності, конфіскованої у польських поміщиків у 1793%1796 рр.).

Після вияву земельної щедрості Катерини ІІ від 18 серпня 1795 р. у казенному фон%
ді майже нічого не залишилося. Все ж, указами, підписаними протягом наступного ро%
ку, на Волині було зроблено ще кілька пожалувань, а саме: 30 квітня 1796 р. 586 душ
(які відійшли у казенне відомство “в силу п’ятої статті” указу від 3 травня 1795 р., тоб%
то церковних або поєзуїтських) отримав французький емігрант граф М.Г.Шуазель%
Гуф’є38; 25 липня 1796 р. А.Макарову, замість фільварку Бобрик (200 душ) у Мінській
губ., пожалуваного раніше, було призначено 509 душ у селах Обарів і Журжинці (з кон%
фіскованих маєтностей уніатського митрополита Феодосія Ростоцького)39.

Таким чином, загальна кількість підданих, пожалуваних у Волинській губернії у 1795%
1796 рр., сягає 11612 осіб чоловічої статі, з яких 1974 душі було вилучено у церковних
установ, а решта – у приватних осіб. Одночасно жодних староств та інших вилучених
державних маєтностей на Волині пожалувано не було. Всі, хто отримав тут пожалу%
вання, крім одного французького емігранта, – росіяни, опора імператорського престолу
на новоприєднаних землях. Усього ж за два останні роки свого правління Катерина ІІ по%
дарувала на приєднаних українських територіях 45966 душ.
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Як уже зазначалося вище, не всі представники урядових кіл імперії схвалювали
жорстку політику конфіскацій, юридично оформлену указом від 3 травня 1795 р. Де%
хто з них, як, наприклад, литовський генерал%губернатор князь Н.В.Репнін, статс%дама
імператриці графиня Олександра Браницька, посол у Відні граф А.К.Розумовський,
інші вельможі часом виступали заступниками поляків перед імператрицею. Вже з осе%
ні 1794 р. почали з’являтися укази, якими від Височайшого імені поверталися маєт%
ності окремим польським власникам.

Повернення відібраних маєтностей відбувалося з різних причин. Не до всіх поля%
ків%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). У та%
ких випадках імператриця спеціальними указами дозволяла скласти присягу і повер%
тала секвестроване майно. 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 ви%
знаним непричетними до повстання або Височайше помилуваним; у деяких випадках
було зазначено, що повертаються приватні маєтки або староства їхнім власникам лише
у пожиттєве володіння або під опіку когось з родичів.

Згідно з указом від 14 квітня 1795 р. на території Волині свої маєтки отримали
польний коронний гетьман Северин Жевуський (ключі Старокостянтинівський, Ко%
вельський тощо), великий маршалок коронний граф Фридерик Мошинський (11122 ду%
ші)40. У славетний день пожалувань, 18 серпня 1795 р., було повернено маєтки корон%
ного ловчого Людвіка Чаплиця – непричетного до повстання сліпого старця, в якого
було прийнято присягу на вірність за посередництвом його уповноваженого і якому
було дозволено не приїздити на територію імперії41; тоді ж з єдиного свого монаршого
милосердя “на прохарчування” дружині й дітям голови житомирського магістрату мі%
щанина Левандовського, засудженого і засланого до Сибіру, імператриця повернула
“3 кам’яні будинки і 5 крамниць разом з усім рухомим в них майном”42 (цей маєток
підпадає під категорію незаселених).

Указами від 27 жовтня і 3 грудня 1795 р. було повернено маєтності деяким родичам
короля Станіслава Августа, з них на Волині – графу Михайлу Мнішку43. Також Кате%
рина ІІ помилувала звинувачених в участі в Краківському заколоті братів Тадеуша
і Михайла Чацьких і указом від 30 січня 1796 р. повернула їм, з умовою продати про%
тягом двох років, ту частину їхнього майна, яка ще перебувала в казенному управлінні
після пожалувань, і секвестроване в землях, приєднаних за третім поділом44; остаточно
маєтки братам Чацьким повернув імператор Павло І наприкінці 1796 р.

Значній кількості землевласників, які не з’явилися до 1 січня 1795 р., було дозво%
лено не продавати свої маєтки з огляду на їхню непричетність до повстання. 11 березня
1796 р. 17 таким власникам на Волині було повернено 14606 душ45. Найбільші з цих
маєтностей належали князю Михайлу Любомирському (4046 душ у Рівненському, Ду%
бенському, Луцькому та Володимирському повітах), коронній стражниковій Кунегунді
Чацькій (4721 душа у Дубровицькому, Дубенському та Володимирському повітах),
львівському каштеляну Юзефу Попелю (2075 душ в Острозькому, Володимирському
та Дубенському повітах).



251

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КАТЕРИНИ ІІ ТА  ПАВЛА І НА ТЕРИТОРІЇ …

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 ІІ призначила бути адміністра%
тивним центром Волинської губернії під назвою Новоград%Волинський46.

Загалом, за нашими підрахунками, на Волині у 1793%1796 рр. було вилучено у влас%
ників близько 60%70 тисяч душ чоловічої статі в приватних, державних і церковних
маєтках, не враховуючи Острозьку ординацію (разом – 135%145 тисяч душ; тим часом,
на всій Правобережній Україні – близько 370%390 тисяч душ), але новим власникам на
момент смерті Катерини ІІ було пожалувано близько 11,6 тисяч душ і ще близько 6 тисяч
душ, конфіскованих у римо% й греко%католицьких ієрархів та церковних установ47, та%
кож невелика кількість душ, вакантних у староствах і вилучених у приватних осіб, за%
лишалися в казенному управлінні (на всій Правобережній Україні пожалувано близько
46 тисяч душ і ще близько 92 тисяч залишалося у казенному управлінні). Таким чином,
було повернено власникам приватних і старостинських маєтків близько трьох чвертей
від кількості початково відібраних душ. Церковні маєтності не поверталися і на три
чверті залишилися в казні; вилучені старостинські маєтки на Волині при Катерині ІІ
в пожалування взагалі не призначалися.

Із загальної кількості селян на Волині 487487 душ48, за п’ятою ревізією, змінили
своїх власників близько 18,5 тисяч душ (не враховуючи Острозьку ординацію), тобто,
близько 3,8%, причому змінився статус близько 8,8 тисяч з цих 18,5 тисяч (по всій те%
риторії Правобережної України ці показники трохи вищі: 4,37%, відповідно, змінився
статус у майже двох третин пожалуваних ревізьких душ). Зважаючи на такий низький
показник, можна стверджувати, що зміна політичного підпорядкування українських
територій у 1793%1795 рр. суттєвих змін у розподілі земельної власності не спричи%
нила; польські землевласники зберегли у своєму володінні переважну більшість своїх
земельних маєтностей.

Політика імператора Павла І була об’єктивно спрямована на розвиток державних
інституцій і підтримання в імперії стабільного порядку, тобто, в цілому, продовжувала
курс попереднього правління. Однак новий імператор неодноразово підкреслював не%
згоду з політикою своєї матері, імператриці Катерини ІІ, що у сфері законодавства втіли%
лося, зокрема, у прийнятті серії Височайших указів, які, з одного боку, були спрямовані на
підтримання матеріального становища дворян49, а з іншого, – частково обмежували права
шляхетного стану, закріплені в Жалуваній грамоті 1785 р.50

Однією з особливостей державної діяльності Павла І, що відрізняла її від політики
попереднього правління, було передання шляхом пожалувань у приватне чи орендне
володіння великої кількості заселених маєтків двірцевого та економічного відомств у ве%
лико% і малоросійських губерніях, які Катерина ІІ прагнула залишити недоторканими. На
приєднаних територіях Правобережної України таких маєтків не було, і взагалі, ка%
зенний земельний фонд після пожалувань Катерини ІІ залишився дуже невеликий.
Але з часом він поповнився за рахунок деяких викуплених маєтків і деяких староств,
пожиттєві власники яких померли. Крім того, після роздач Катерини ІІ тут залиша%
лася в казенному управлінні більша частина маєтностей, конфіскованих 1795 р. у ви%
щих ієрархів католицької та уніатської церков.

Крім пожалувань “у вічне і спадкове володіння” нових маєтків, імператор призначав
у такого ж типу володіння маєтності, які вже перебували у власності цих осіб на інших
умовах: у емфітевтичному володінні (наприклад староства), в оренді пожиттєвій чи
короткотерміновій тощо; також маєтки віддавалися новим власникам у пожиттєву чи
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іншого терміну оренду без сплати чи зі сплатою казні орендних сум. Часом призначені
в пожалування землі чи населені пункти перебували в оренді чи пожиттєвому воло%
дінні інших осіб; у такому випадку одержувачу пожалування, як правило, доводилося
чекати закінчення терміну власності чи смерті попереднього власника. Розміри маєт%
ків, які жалував Павло І, були, в середньому, меншими порівняно з катерининськими;
таким чином, імператор винагородив більшу кількість осіб.

Для мешканців територій другого і третього поділів, зокрема Волині, зі смертю Ка%
терини ІІ і початком правління її сина почалася нова доба. Павло І, який демонстра%
тивно засуджував факт знищення Речі Посполитої (хоча й підписав і ратифікував
конвенцію трьох держав “про остаточний поділ Польщі”51), з перших днів царювання
виявив прихильність до мешканців приєднаних від неї територій. Зокрема це втіли%
лося у пожалуванні полякам чинів і посад, починаючи з першого ж дня правління,
звільненні засуджених учасників повстання і, частково, в поверненні їхніх маєтностей
або пожалуванні нових.

Крім того, Павло І з самого початку свого правління велику увагу приділяв дотри%
манню законності в нових російських провінціях. Дізнавшись про те, що багато чинов%
ників у Мінській, Волинській, Подільській і Брацлавській губерніях, тобто на підвлад%
ній генерал%губернатору Тимофієві Тутолміну території, незаконно привласнили собі
чужі маєтності й завдають кривди землевласникам, імператор уже 21 листопада 1796 р.
наказав сенату провести розслідування і щотижнево доповідати про його результати52.
Напевно, саме результати розслідування спричинили призначення нового генерал%гу%
бернатора цих губерній, яким 1 грудня став військовий губернатор Кам’янця%Поділь%
ського генерал%лейтенант Сергій Вязмітінов, а з 4 грудня – генерал%лейтенант Олек%
сандр Беклєшов, хоча указ про звільнення генерал%поручика Тимофія Тутолміна було
видано лише 9 вересня 1798 р. Одночасно з Тимофієм Тутолміним було змінено інших
вищих губернських чиновників. Пізніше в своїх мемуарах князь Адам Чарторийський
відзначав, що страх, який нагнав імператор Павло на провінційних правителів, сприяв
зменшенню їхніх зловживань, і жителі польських провінцій пам’ятали царювання
Павла І як час, коли вони зазнавали значно менше утисків від місцевих урядовців53.

За традицією, вступ на престол нового монарха імперії супроводжувався присягою
на вірне підданство, яку складали ті мешканці держави, кому це належало робити, тоб%
то фактично всі верстви, крім селян%кріпаків та іноземців, які не перебували на росій%
ській службі. Разом з усіма іншими присягнути на вірне підданство Павлу І отримали
можливість як звільнені “злочинці” – учасники повстання 1794 р., так і землевласники,
що емігрували або в 1793%1796 рр. постійно мешкали за кордонами імперії і не з’яви%
лися на її території у встановлений термін. Принесення присяги урівнювало всі ці та
подібні категорії колишніх громадян Речі Посполитої у статусі з іншими російськими
підданими, давало їм право сподіватися на повернення своїх маєтків або навіть отри%
мання з ласки імператора нових, взагалі – право володіти нерухомим майном на те%
риторії імперії. Звільнені, що не побажали присягнути, а отже втратили всі права під%
даних, мусили виїхати за межі імперії. І справді, частині помилуваних чи їхніх родичів
Павло І повернув у перші ж місяці свого правління їхню власність, яку в більшості ви%
падків йому довелося відібрати в нових власників, або призначив співрозмірну ком%
пенсацію. “Ображеним”, своєю чергою, довелося компенсувати втрачене майно.

Частина підданих тимчасово отримала особливий статус, закріплений  конвенцією
“про остаточний поділ Польщі”. У статті ХІ конвенції зазначалося, що “три Двори [тобто
імператор Всеросійський, король Пруський та імператор Римський – Ю.Р.] домовилися
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надалі більше не терпіти, щоб хтось з їхніх підданих вважався змішаним підданим”54,
тобто таким, що має нерухомості в двох чи навіть трьох державах. Такі особи повинні
були в п’ятирічний термін визначити “за себе, дітей і спадкоємців своїх, а також за
своїх вихованців, доручених їм законно в опіку, ... за якою державою бажають вони
залишитися в підданстві”. Вибір можна було зробити лише один раз під загрозою кон%
фіскації майна у випадку зміни рішення. П’ять років давалося спільним підданим для
того, щоб вони продали чи проміняли “на умовах якнайкращих” свої “нерухомі маєт%
ності та інші помісні права” за межами держави того монарха, підданими якого вони
побажають залишитися; цей припис поширювався на все майно, яке могло стати влас%
ністю цих осіб за спадковим, роздільним між подружжями чи будь%яким іншим пра%
вом. За умови невиконання цього положення “маєтності та права ... підлягали конфіс%
кації в трьох державах”55. Гроші, отримані від продажу таких маєтків, при перевезенні
через кордон митом не обкладалися. Стаття ХІІІ конвенції визначала приналежність
кожній з трьох держав маєтностей та “єпархіальних прав” духовенства, яке проживає
в іншій державі. Окремо зазначалося, що під цим поняттям прав, зокрема, маються на
увазі гроші, віддані духовенству під заставу чи на збереження, які вилучалися в ка%
зенне відомство.

Права спільних підданих у межах імперії регламентувалися також іменними ука%
зами Павла І. Так, укази однакового змісту від 31 серпня і 4 вересня 1798 р., дані, від%
повідно, Київському і Малоросійському генерал%губернатору генералові Олександру
Беклєшову та Кам’янець%Подільському військовому губернатору генералові графу Іва%
нові Гудовичу, детально визначали порядок видачі паспортів спільним підданим на ви%
їзд за кордон56. В указах було зазначено, що паспорти на виїзд за кордон з поверненням
можуть отримати тільки спільні піддані і тільки для поїздки у пруські чи австрійські
володіння на визначений термін. Перевищення терміну чи виїзд з Австрії чи Прусії до
інших держав тягнули за собою секвестр маєтку і втрату права на в’їзд на територію ім%
перії. Той же, хто виїхав би “в землі ворога чи його союзників”, оголошувався зрад%
ником, його майно конфіскувалося. Ті особи, які не мали маєтків у австрійських чи
пруських володіннях, не могли отримати паспорти на виїзд з поверненням, а ті, що вже
продали маєтності на території Російської імперії, після виїзду за її межі вважалися
іноземцями і могли в’їхати лише на загальних підставах для іноземців, тобто з дозволу
імператора. Пізніше, 22 квітня 1799 р., імператор нагадував чиновникам, що видавати
паспорти для виїзду за кордон спільним підданим і взагалі полякам можна лише з його
особистого дозволу57.

Термін, встановлений для спільних підданих, перед його закінченням було продов%
жено іменним указом вже наступного імператора, за погодженням з двома іншими за%
цікавленими сторонами, на три роки, а згодом і взагалі було скасовано поняття “спільні
піддані” і надано право таким особам вільно користуватися своєю власністю в будь%
якій з трьох держав58.

Таким чином, частину російських підданих “благородного” походження з території
колишньої Речі Посполитої протягом усього нетривалого правління Павла І було част%
ково обмежено в правах. Проте, в цілому, поляки, як уже зазначалося, користувалися
милостивим ставленням до них імператора вже з перших днів його правління. Останній,
серед іншого, був змушений приділяти увагу шляхетській бідноті приєднаних територій.
Так, іменним указом від 7 березня 1797 р. було припинено переселення чиншової
шляхти на територію колишньої Вознесенської губернії59; 3 квітня 1797 р. було надано
можливість бідним шляхтичам вступати в армію унтер%офіцерами і навіть у гвардію, що
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могло дати їм засоби до “гідного” існування і можливість зробити військову кар’єру60.
Переважно ж укази Павла І щодо поляків стосувалися маєткових прав тих чи інших
осіб, в основному дуже чи середньо заможних, а також надання їм чинів і посад.

Один із перших указів нового монарха щодо поляків від 20 листопада 1796 р., ще
до оприлюднення указу про загальну амністію (від 29 листопада 1796 р.61), стосувався
конфіскованої власності особи, яку за правління Катерини ІІ називали серед найне%
примиренніших, а тому найнебезпечніших ворогів Російської імперії, – одного з ке%
рівників польських військ Ігнація Дзялинського. Власне, маєток Дзялинського (всього
1949 душ, з них 565 на Волині62), свого часу пожалуваний графині Олександрі Бра%
ницькій і графині Катерині Скавронській, повертався дружині Дзялинського Феліції,
уродженій Вороничевій, на підставі того, що він частково був її спадком і приданим,
а частково його було свого часу придбано на її гроші63; за законодавством чоловік не
мав жодних прав на такі маєтності дружини, а тому, насправді, його не мали права
конфіскувати.

Напередодні, 19 листопада, імператор наказав повернути своєму камергерові графу
Августові Ільїнському, відомому своєю лояльністю до імперії і особливою прихиль%
ністю до нього імператора, місто Житомир, у якому тимчасово розташовувалося во%
линське губернське правління. Щоправда, через місяць, 14 грудня, на прохання самого
графа Житомир було наказано залишити в казні, а його колишній власник отримував
грошову компенсацію64, процес виплати якої розтягнувся до початку правління наступ%
ного імператора.

19 грудня 1796 р. було повернено ту частину маєтку братів Михайла і Тадеуша
Чацьких, зокрема Острозький ключ, яку свого часу Катерина ІІ пожалувала у воло%
діння, а тому не повернула в січні 1796 р.65

Два невеликі маєтки було повернено у 1797 р. “з милосердя” імператора. Так, 7 бе%
резня отримав назад свої 274 душі у Старокостянстинівському повіті ротмістр Фло%
ріан Чарнецький, а Петру Обрескову було призначено компенсацію в іншій губернії66.
На прохання Юзефа Богюца, згідно з указом від 18 серпня 1797 р., його маєток (м. Ушо%
мир з навколишніми селами на Житомирщині, 443 душі), пожалуваний свого часу ге%
нерал%майору Федорові Боровському в пожиттєву оренду, “з настанням цього термі%
ну”, тобто після смерті Боровського, переходив “у вічне і спадкове володіння дочки
прохача Богюца”67.

Отже, імператор Павло І продовжив політику своєї матері щодо повернення неру%
хомого майна його колишнім власникам, хоча й керувався при цьому дещо іншими
мотивами. Якщо Катерина ІІ для міцнішого приєднання нових територій та наведення
ладу прагнула позбутися на них якомога більшої кількості “неблагонадійних елементів”
і повертала маєтки, в основному, тим, хто не був звинувачений в участі в повстанні та
заявив про свою лояльність до імперії, то її син – людина з нестабільною психікою –
любив іноді показати себе милосердним і виявляв прихильність до несправедливо об%
раженого народу, особливо в перші місяці свого правління. І все ж, не всі поляки отри%
мали назад свої маєтки. Всього на Волині було повернено 3649 душ селян чоловічої
статі (в губерніях Правобережної України – близько 14 тисяч душ).

Крім повернення своїх старих маєтностей, поляки також отримували від імпера%
тора нові. Території Волинської губернії стосується один з таких указів, від 21 червня
1797 р., за яким отримав можливість трошки заокруглити свої володіння один з пред%
ставників вищої знаті знищеної держави – колишній великий коронний маршалок граф
Михайло Мнішек, якому було подаровано “королівські” села Колосова і Спиколоси
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(91 душа) у Кременецькому повіті як “дотичні до його родової вотчини Вишневця”68.
Що характерно, Павло І жалував полякам нові маєтки на “їхній” же території. Причину
пожалувань, як правило, в указах було зазначено; в основному, нею було винагоро%
дження старанної служби в цілому чи виконання якогось завдання, відданості імпера%
торові чи державі. Щодо поляків такі формулювання в більшості випадків вигляда%
ють досить дивно, в основному, вони свідчать про давні зв’язки тих чи інших колишніх
польських урядовців з російським двором.

Таким чином, милостиве ставлення імператора Павла І до поляків проявлялося
протягом усього нетривалого періоду його правління не лише у прагненні відновити чи
покращити майновий стан окремих польських родин, а й у бажанні відзначити певні
заслуги окремих осіб, у минулому підданих іншого монарха, в такий же спосіб, як
у Російській імперії було прийнято винагороджувати заслуги представників знаті, –
наданням земельної власності.

“Російський” маєтковий фонд на Волині за правління Павла І продовжив зростати
шляхом призначення компенсацій і нових пожалувань, але зовсім невеликими тем%
пами, порівняно з Київською й, особливо, Подільською губерніями та розмірами зе%
мельних подарунків Катерини ІІ. Тут, у Волинській губернії, відібрані маєтки, повер%
нені полякам, було компенсовано графу Валентинові Естергазі, який 12 січня 1797 р.
отримав загалом 616 душ (навіть більше, ніж втратив) у Рівненському і Луцькому по%
вітах з маєтків, конфіскованих в уніатського митрополита Феодосія Ростоцького та
інших церковних ієрархів69; а також генералу Тимофієві Тутолміну, щодо якого після
довгого розслідування його адміністративної діяльності в 1793%1796 рр. імператор
врешті змінив гнів на милість і призначив йому у спадкове володіння Торчинський
ключ (крім міщан містечка Торчин, 416 душ) у Луцькому повіті Волинської губернії
і 3031 душу в Подільській губернії, загалом 3447 душ70 – навіть більше, ніж свого
часу виділила йому Катерина ІІ.

Одночасно нові пожалування на Волині, з фонду колишніх володінь церковних
установ і староств, отримали вісім осіб, але загальна кількість підданих цих маєтностей
становить лише 1248 душ. Таким чином, загалом у власність росіян за правління Павла
І перейшло на Волині 2280 душ (всього ж у трьох правобережних губерніях – близько
35 тисяч душ), що є на третину менше, ніж було в них в цей же час відібрано і по%
вернено полякам.

Отже, політика імператора Павла І у “приєднаних від Польщі губерніях” була такою
ж неоднозначною, як і його законодавчо%адміністративна діяльність у цілому по імпе%
рії: намагання переробити спадщину Катерини ІІ по%своєму, що особливо проявлялося
в дрібницях, поєднувалося з продовженням цілком об’єктивного процесу розвитку за%
конодавства і державних інституцій Російської імперії. Однією з важливих рис його
внутрішньої політики було те, що він не загострював увагу на питанні етнічної прина%
лежності своїх підданих і зважав не на загальні заслуги представників вищої верстви,
а на їхню особисту відданість монархові і якість виконання його конкретних наказів.
Заслуги підданих імператор винагороджував різного роду подарунками, зокрема зе%
мельними пожалуваннями, причому полякам нові маєтності призначалися, в основ%
ному, на теренах, що раніше входили до складу їхньої знищеної держави. В правобе%
режних українських губерніях за час правління Павла І “російський” земельний фонд
зріс (хоча на Волині все ж таки зменшився), але і надалі його невеликі розміри не можна
порівнювати з загальною величиною “польського” земельного фонду на цій території.
Це ж стосується усього періоду від приєднання території Правобережної України за
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другим поділом Речі Посполитої до березня 1801р. – кінця правління Павла І. Поява на
цій території порівняно невеликої кількості “непольських” землевласників не похит%
нула позицій місцевої еліти. По%суті, як Волинь, так і всі новоприєднані землі зали%
шилися “польським” краєм.
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Юлія Рудакова.
Основні аспекти земельної політики Катерини ІІ і Павла І
на території Правобережної України (на прикладі Волині).
У статті аналізуються поземельні відносини приєднаних до Росії правобережних

губерній, зокрема, Волині. Політика царизму вивчена на широкій джерельній базі, пе%
реважно опублікованій.  Проводиться думка, що в результаті пожалувань у регіоні бу%
ло створено “російський” земельний фонд, який, проте, не перевищував кількісно во%
лодіння місцевих власників, переважно поляків.

Yulia Rudakova.
The Basic Aspects of Katherine ІІ’s and Paul I’s
Land Policy On Ukraine’s Right�Bank Territory (At the Example of Volynia).
In the article the land relationship of the annexed to Russia right%bank provinces, parti%

cularly, of Volynia, have been anatomized. The policy of the Russian tsarism has been investi%
gated on a wide source base, mainly –published. The idea, that in the result of investitures in
the region there was created the “Russian” land fund, which, nevertheless, did not quantita%
tively exceed the possession of the local proprietors, mainly Poles, has been exercised.


