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ВСТУП 
 

Актуальність дослідження дисертаційної теми. Кардинальні зміни 

у соціально-економічному житті України, викликані відновленням 

незалежності, переходом до ринкових відносин, зумовили зростання 

інтересу до вивчення різних аспектів аграрної історії України. Ці процеси 

актуалізували дослідження впливу державної політики на зміни у 

землеволодінні та землекористуванні. 

Україна історично сформувалась як аграрна держава, в якій 

сільськогосподарське виробництво відіграє важливу роль у житті 

переважної частини її населення. Сучасне реформування аграрних 

відносин зобов`язує історичну науку об`єктивно досліджувати різні 

аспекти впливу державної політики на сільське господарство. 

У зв`язку цим на особливу увагу дослідників заслуговує період 

1793–1861 рр., впродовж якого в соціально-економічному житті 

Правобережної України відбувалися динамічні зміни, викликані 

приєднанням регіону внаслідок поділів Речі Посполитої до складу 

Російської імперії. Царський уряд тимчасово залишив в краї дію 

Литовських статутів та діяльність окремих попередніх органів управління 

до формування загальноімперських структур. У досліджуваний період на 

території Київської, Волинської та Подільської губерній поєднувалися 

особливості землеволодіння та землекористування як Речі Посполитої, так 

і Російської імперії. Форми землеволодіння й землекористування, 

притаманні Речі Посполитій, не відповідали традиціям російського 

землеволодіння. Потреба уніфікації державного життя регіону з імперією, 

призвела до структурних змін у землеволодінні та землекористуванні 

краю. Окрім того, гостро стояло питання перерозподілу земельної 
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власності, оскільки російські поміщики небезпідставно розраховували 

збільшити свою нерухомість за рахунок приєднаних земель. 

Правобережна Україна була зоною переплетення імперських, 

національних та регіональних інтересів. Це зумовило аналіз окресленої 

проблеми в контексті тогочасних загальноєвропейських тенденцій. 

Розуміння процесів, що відбувалися в краї, неможливе без врахування 

специфіки розвитку російської держави як поліетнічної імперії, котра 

змушена була боротись у своїх західних губерніях із сильними 

державницькими традиціями Речі Посполитої.  

Окреслений період характерний ліберальним ставленням царату до 

магнатської верхівки як основної категорії землевласників. Проте, зовсім 

іншим був підхід до бідної шляхти, землеволодіння і землекористування 

якої повністю залежало від визнання їх у дворянстві. Різні підходи були й 

до церковної власності: уніатська церква ліквідовувалась, а її майно 

переходило у казну або православній церкві; власність католицької церкви 

спочатку обмежувалась, а згодом передавалась у державне управління з 

виділенням грошового утримання; православна церква отримала повну 

підтримку та сприяння. 

Важливість обраної нами для вивчення теми зумовлена 

недослідженістю багатьох її аспектів у сучасній історичній науці, 

суперечностями в оцінці аграрної політики царату на Правобережній 

Україні українськими, польськими та російськими дослідниками. 

Вивчення цієї теми сприятиме об`єктивному висвітленню аграрної 

політики російського царату на Правобережній Україні у 1793–1861 рр., 

дозволить розробити практичні рекомендації органам державної влади 

щодо сучасного реформування аграрного сектору економіки України. 

Отже, наведені вище міркування визначають науково-практичну й 

суспільну актуальність теми, що й зумовило її вибір для вивчення. 
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Зв`язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до наукової проблематики кафедри історії України 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка та в рамках науково-дослідної теми "Українські 

землі в кінці XVIII ст. – на початку ХХ ст.: управління, соціально-

економічне становище, видатні постаті" (№ державної реєстрації 

0106U012430).  

Об`єктом дослідження є аграрна політика російського царату на 

Правобережній Україні у 1793–1861 рр. 

Предмет дослідження – зміни у землеволодінні і землекористуванні 

населення у регіоні в окреслений період. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1793–1861 рр. Вибір 

нижньої хронологічної межі зумовлений приєднанням Правобережної 

України до Російської імперії в 1793 р., а верхньої – скасуванням 

кріпосного права в 1861 р. та спричинених ним нових кардинальних змін у 

землеволодінні.  

Територіальні межі дослідження. Опрацьовані матеріали 

стосуються території Правобережної України у складі Російської імперії. 

Згідно з тогочасним адміністративно-територіальним поділом ця територія 

визначалася кордонами Київської, Волинської та Подільської губерній. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі опрацьованого 

комплексу джерел, досягнень історіографії, дослідити аграрну політику 

царського уряду на Правобережній Україні: простежити зміни у 

землеволодінні та землекористуванні в регіоні, показати шляхи 

поповнення земельної власності проросійського дворянства та державної 

казни, зміни у церковному землеволодінні. 

 Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних 

дослідницьких завдань: 
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- з`ясувати стан наукової розробки теми, рівень і повноту 

забезпечення її джерельної бази; 

- розкрити динаміку змін у землеволодінні та землекористуванні 

окресленого регіону впродовж 1793–1861 рр.; 

- визначити особливості переходу земельної власності від шляхти і 

католицької та уніатської церков у власність держави та 

проросійського дворянства; 

- виявити вплив польських антиросійських виступів на аграрну 

політику російського царату; 

- вивчити діяльність державного апарату, спрямовану на посилення 

проросійського впливу в регіоні; 

- проаналізувати наслідки аграрної політики російського царату на 

Правобережжі. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

- вперше у сучасній вітчизняній історіографії предметом 

спеціального наукового дослідження стала аграрна політика 

російського царату на Правобережній Україні у 1793–1861 рр.; 

- показано, що аграрна політика російського царату була спрямована 

на послаблення польських впливів шляхом збільшення в краї 

землеволодіння проросійськи налаштованих дворян; 

- доведено, що основними шляхами зменшення землеволодіння 

польської шляхти та католицької й уніатської церков на 

Правобережній Україні у 1793–1861 рр. були секвестр, конфіскація 

та викуп землі казною;  

- з`ясовано, що місцеві органи влади застосовували  різні способи 

реалізації аграрної політики російського царату: перевіряли 

законність документів на маєтки, проводили опис власності, 

секвестрували та конфісковували нерухомість учасників 

антиросійських виступів; 
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- розкрито, що аграрна політика царату стосовно церковного 

землеволодіння залежала від конфесійної належності: 

землеволодіння католицької церкви поступово зменшувалось, 

уніатської –  ліквідовувалось, а православної – збільшувалось.  

Лише польське повстання 1830–1831 рр. спричинило масову 

секуляризацію церковного майна та переведення духовенства на 

грошове утримання; 

- встановлено, що політика царського уряду стосовно селянського 

землекористування на Правобережній Україні в 1793–1861 рр. 

полягала у використанні українських селян у якості противаги 

польському елементу. З цією метою російський царат вдавався до 

загравання з селянством, залишаючи без змін структуру 

кріпосницької системи. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її зміст значно 

розширює знання з аграрної історії Правобережжя кінця XVIII – 60–х  рр. 

ХІХ ст. Нагромаджений фактологічний матеріал, теоретичні положення і 

висновки можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць із 

аграрної історії України, навчальних посібників із історії України та 

державного управління, викладанні у вищих навчальних закладах 

лекційних і спеціальних курсів із державного управління, історичних, 

юридичних та економічних дисциплін, проведенні практичних і 

семінарських занять. Не менш цінною є можливість розробки практичних 

рекомендацій для органів державної влади України щодо реалізації 

аграрної політики та реформування земельних відносин в Україні. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри історії України 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Результати дослідження пройшли апробацію на 

звітних наукових конференціях цього ВНЗ, на І Всеукраїнській науковій 
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конференції студентів і молодих вчених "Проблеми і перспективи наук в 

умовах глобалізації" (Тернопіль, 2005), Всеукраїнській науковій 

конференції "Українська історична біографістика: забуте і невідоме" 

(Тернопіль, 2005), V Буковинській міжнародній історико-краєзнавчій 

конференції, присвяченій 130–річчю Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, 2005), ІІ Всеукраїнській 

науковій конференції студентів і молодих вчених "Проблеми і перспективи 

наук в умовах глобалізації" (Тернопіль, 2006). 
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Обсяг і структура дисертації зумовлені метою, дослідницькими 

завданнями, проблемно-хронологічним принципом дослідження. Робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів, які включають 8 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури (41 сторінка, 

367 позицій). Загальний обсяг дисертації становить 223 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. 
ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

 

1.1 Історіографія проблеми 
 
 

Характеризуючи стан наукової розробки теми, потрібно відзначити, 

що аграрну політику російського царату на Правобережній Україні в кінці 

XVIII – першій половині ХІХ ст. в історіографії висвітлена тенденційно, 

що пояснюється належністю дослідника до тієї чи іншої історичної школи, 

яка відображала  інтереси певних соціальних і національних груп.  Наявну 

історіографію з обраної для вивчення теми можна поділити на 

дорадянську, радянську та сучасну.  

Вивчення історії аграрних відносин на Правобережній Україні 

розпочалося з середини ХІХ ст. Започаткував його А. Раєв, праця якого 

міститься певний матеріал про землеволодіння і землекористування: 

причини й принципи продаж державних маєтків у Російській імперії [184]. 

Через рік у 1860 р. у журналі міністерства народної освіти було 

опубліковано дослідження С. Кавецького, який здійснив аналіз люстрацій 

1798–1799 років та 1839 р. Автор прийшов до висновку про необхідність 

змін в управлінні казенними маєтками [80].  

Перша половина ХІХ ст. також була об`єктом дослідження 

професора історії Київського університету В. Шульгіна [330; 332]. Маючи 

доступ до канцелярських архівів, дослідник на основі багатого фактичного 

матеріалу намагався з`ясувати становище Правобережної України та 

методи й форми репресивно-попереджувальних заходів київських генерал-

губернаторів Д. Бібікова та І. Васильчикова. Проте, на жаль, праці історика 

були написані з російських проімперських позицій, виправдовуючи 
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політику зменшення шляхетського та церковного землеволодіння, 

русифікації краю. Адже ці заходи російського уряду були направлені 

проти ворогів імперії: польських повстанців, противників російської 

монархії й русифікації краю. 

Правовому аспекту і характерним рисам землеволодіння і 

землекористування на Правобережній Україні присвячено праці 

П. Полежаєва [132],  І. Рудченка [188], Л. Гантовера [25], 

С. Дибовського [59], Б. Ольшамовського [121].  

І. Рудченко у своєму дослідженні "Записка о землевладении в Юго-

Западном крае" спробував розкрити правові основи та характер 

землеволодіння, процес запровадження інвентарів 1847–1848 рр. [188].  

У монографії Б.Ольшамовського "Права по землевладению в Западном 

Крае" досліджуються юридичні підстави виникнення права володіння та 

користування на Правобережній Україні у різні історичні періоди [121].  

У 1864 р. вийшла друком книга Л.Похилевича "Сказания о 

населенных местностях Киевской губернии или cтатистические, 

исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и 

городах, в пределе губернии находящихся" [199]. Дослідник вперше в 

дорадянській історіографії зібрав та впорядкував доступні йому історичні 

та статистичні відомості про міста та села Київської губернії. Про цінність 

на той час дослідження Л.Похилевича свідчить той факт, що, хоча 

рекомендація попечителя Київського навчального округу про друк за 

державний кошт монографії датована 23 жовтня 1865 р., книга вже тоді 

була надрукована [199, XVII]. 

Статистичні та географічні відомості про Подільську губернію були 

зібрані та опубліковані старшим секретарем Подільського історико-

статистичного комітету В.Гульдманом [32].  
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Історико-статистичний опис землеволодіння та землекористування 

церков та парафій Волинської єпархії був здійснений 

Н. Теодоровичем  [211; 212].  

Узагальнені статистичні дані про Правобережну Україну 

представлені в праці М. Столпянського [209], підготовленій на основі 

матеріалів зібраних військовими офіцерами генерального штабу Російської 

імперії. Ця праця цінна топографічними, статистичними, економічними, 

етнографічними та історичними відомостями. 

У досліджені В. Щербини проаналізовано розвиток староств на 

Правобережній Україні: чисельність селян, економічна база, 

прибутковість [336]. 

Історії дворянського стану та її правовому статусу в Російській 

імперії присвячені дослідження М. Яблочкова [338], 

Н. Імеретинського [75]. У них дослідники простежили еволюцію 

дворянського стану, причини декласації правобережної шляхти, правовий 

статус землеволодіння та перехід земельної власності від пропольської 

шляхти у державну власність. 

У працях В. Семевського проаналізовано практику пожалувань 

населених маєтків Катериною ІІ та Павлом І  та спроби царату вирішити 

селянське питання, шляхом поступового реформування  феодальної 

системи [195; 196; 198; 197]. Особливості селянського землекористування 

у різних регіонах імперії висвітлені у дослідженнях Н. Черепніна [326], 

І. Ігнатовича [73]. 

Деяким аспектам соціально-економічної історії Правобережної України 

під час правління Павла І присвячені праці П. Жуковича [63; 64; 65]. 

Серед українських дослідників соціально-економічної історії, праці, 

яких вийшли у світ у дорадянський період, варто відзначити дослідження 

В.Антоновича [4; 5; 6], І.Франка [218; 219], М.Грушевського [29]. 
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Започаткувала їх київська історична школа відомого дослідника 

краю професора В. Антоновича. На період XIX століття в Україні припадає 

доба національного самоусвідомлення. В цей час триває процес 

нагромадження багатьох цінних матеріалів з історії, етнографії, 

мовознавства тощо. Зібрані та опрацьовані В.Антоновичем та його учнями 

матеріали лягли в основу "Монографии по истории Западной и Юго-

Западной России" [4]. У ній В. Антонович основну увагу приділив 

зображенню історико-етнографічного характеру Правобережної України та 

спробував проаналізувати  взаємовідносини між поляками й українцями, а 

також визначити пріоритети господарського життя селян і шляхти [5; 6]. 

Великий вклад у дослідження історії Правобережжя було зроблено 

видатним вченим та письменником І.Франком [218; 219]. Крім багатого 

документального матеріалу про українсько-польські стосунки впродовж 

століть, вчений неодноразово повертався до питань, пов`язаних з 

соціально-політичним становищем шляхти та впливом польського 

повстання 1830 р., політикою російського царату на Правобережній 

Україні. 

Деякі аспекти аграрної політики російського царату на 

Правобережній Україні у 1793–1861 рр. висвітлено у ілюстрованій історії 

України М. Грушевського [29]. 

Незважаючи на те, що дорадянська історіографія багата 

статистичним матеріалом, у ній простежено еволюцію поміщицького 

землеволодіння, шляхи вирішення селянського питання, проте залишився 

непроаналізованим основний зміст аграрної політики російського царату. 

В радянській історіографії аграрні відносини досліджувалися з точки 

зору класової боротьби, тобто домінувала марксистсько-ленінська 

методологія. Основні зусилля було спрямовано на розкриття класової 

боротьби й становища селянства в краї. З політичних міркувань 

шляхетське та церковне землеволодіння не досліджувалось. У міжвоєнний 
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період соціально-економічну історію України вивчали М. Шульгін [333], 

М. Слабченко [200], М. Корнилович [87], В. Кашин [84], 

Ф. Ястребов [342]. Проте у їхніх роботах не були належно висвітлені 

соціально-економічні перетворення царського уряду щодо змін у 

землеволодінні та землекористуванні. 

У повоєнний період відновлюється інтерес до вивчення аграрної 

історії Правобережної України. Основний акцент істориками робився на 

дослідженні розкладу феодально-кріпосницької системи, утвердженні 

капіталістичних відносин в Україні у першій половині ХІХ ст. Цій 

проблематиці присвячено роботи М. Дружиніна [57; 58], П. Хромова [221], 

А. Барабоя [9], В. Теплицького [213], А. Барановича [10], І. Гуржія [33;  34; 

35],  П. Зайончовського [68], М. Лещенка [97], О. Нестеренка [113]. 

Причини кризи феодалізму в сільському господарстві України та 

розвиток товарного виробництва і торгівлі у першій половині ХІХ ст. 

досліджував І.Гуржій. У своїх працях він порівнював становище казенних і 

поміщицьких селян, простежив розвиток поміщицьких маєтків [33; 34; 35]. 

Аналізу форм землеволодінні на Волині у XVIII ст. присвячено 

дослідження А.Барановича [10]. У ньому вчений показав, що основною 

формою землеволодіння і землекористування було велике фільваркове 

господарство магнатського типу, а як головні засоби феодального гніту 

використовувались посесія та корчемна оренда. 

Особливості економічних відносин у феодальних маєтках з`ясовано 

у монографії М. Маркіної "Магнатское поместье Правобережной Украины 

второй половины XVIIІ века" [105], у якій вона проаналізувала еволюцію 

поміщицького землеволодіння краю протягом XVII – XVIII ст. Ряд 

наукових праць М.Маркіної присвячені формуванню магнатських маєтків 

та розвитку фільваркового господарства [104; 106; 107]. 

Серед досліджень з соціально-економічної історії Правобережної 

України виокремлюється монографія Е.Сташевського "История 
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докапиталистической ренты на Правобережной Украине в XVIII – первой 

половине XIX в.". Хоча ця праця й була написана у довоєнний період, 

проте опублікувати її вдалось лише у 1968 р. завдяки самовідданій праці 

вдови професора Т.Сташевській. У монографії зібрано та опрацьовано 

десятки тисяч невідомих на той час документів з архівів Києва, 

Ленінграду, Вінниці, Житомира та ін. У зв`язку з тим, що значна частина 

архівів під час ІІ світової війни було знищено, дослідження 

Е.Сташевського в значній мірі компенсують ці втрати. Для монографії 

характерний критичний аналіз люстрацій та інвентарів XVIII – першої 

половини ХІХ ст., законодавчих актів, діловодної документації. Основну 

увагу зосереджено на еволюції оренди, прибутковості казенних і 

приватних маєтків у XVIII – першій половині ХІХ ст. [208]. 

Т. Архипова проаналізувала створення та діяльність Комітету 

західних губерній, спрямовану на реалізацію політики російського царату 

на Правобережній Україні [7]. 

Особливості аграрних відносин на Правобережній Україні в умовах 

приєднання регіону до Російської імперії висвітлено у монографії 

В. Смолія. Автор простежує міжнародну ситуацію, що передувала поділу 

та остаточній ліквідації Речі Посполитої, відтворює сам процес окупації 

краю російськими військами та політику  імперії на приєднаних землях. У 

своєму дослідженні автор підсумовує, що від кінці XVIII ст. у краї 

відбувався процес перерозподілу власності на землю на користь 

проросійського елементу  [201]. 

Окремим блоком з повоєнної історіографії варто виділити праці 

дослідників Л. Баженова [8], Г. Марахова [102; 103] , котрі досліджуючи 

польські повстання проти Російської імперії у ХІХ ст., показали вплив 

національного фактора на основний зміст аграрних перетворень царату. 

Дослідження Л.Баженова, присвячене перебігу повстання 1830–1831 

рр. на Правобережній Україні розкриває конфіскаційну політику 
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російського царату, як основного економічного важеля російського уряду 

для запобігання поширенню повстання в краї. Дослідник відстоює думку, 

що  за допомогою економічних репресій,  царизм намагався послабити 

польські позиції на Правобережжі  та запобігти новим виступам [8].  

Соціально-економічне становище дворянства, його корпоративна 

організація, склад, чисельність були предметом вивчення А. Корєліна [86]. 

Дослідженню польського повстання 1863 р. присвячена монографія 

Г. Марахова [102], у якій він дослідив причини повстання, його хід та дії 

російського царату, направлені на придушення повстання 1863 р. 

Різноманітні аспекти правового та економічного становища, 

господарська діяльність та боротьба державних селян за ліквідацію 

кріпосного становища була предметом вивчення Т. Лазанскої [94]. 

Розмаїтий фактичний матеріал із географії, історії, культури, 

економіки Правобережної України зібрано та опрацьовано у двотомному 

краєзнавчому словнику О. Цинкаловського [324; 323], що дозволяє 

всебічно розглянути обрану нами для вивчення тему.  

Якісно новий період дослідження важливих аспектів соціально-

економічної історії України розпочався з проголошенням незалежності 

України. Розширився доступ до архівних та закордонних джерел, науковці 

отримали реальну можливість об`єктивно висвітлювати історичні процеси. 

Одним із перших сучасних дослідників аграрної історії став С. Борисевич, 

який у своїй дисертації  "Поміщицьке землеволодіння і землекористування 

на Поділлі (1793–1830 рр.)" розглянув формування поміщицького 

землеволодіння, поземельні відносини в умовах приєднання краю до 

Російської імперії, вплив польських повстань на зміну політики 

російського уряду щодо шляхетського та церковного землеволодіння. У 

ході дослідження С. Борисевич зробив висновок, що лише повстання 1830–

1831 рр. змусило російський уряд застосувати більш радикальні заходи 

щодо шляхетського та церковного землеволодіння [14]. 
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У дисертації В. Щербини "Аграрная политика царизма на 

Правобережной Украине (30 – начало 60 гг. ХІХ века)" основний акцент 

зроблено на інвентарній реформі 1847–1848 рр. та селянській реформі 

1861 р. на Правобережній Україні [335]. 

Для розуміння специфіки аграрних відносин на Правобережній 

Україні цінною є монографія О. Гуржія, в якій він аналізує розвиток 

аграрних відносин, поширення російського права та діяльність органів 

місцевої влади на Україні в другій половині XVII-XVIII ст. [36]. 

Особливостям розвитку господарств російських поміщиків на 

Правобережжі в першій половині ХІХ ст. присвячена розвідка Л. Горенко 

та Ю. Присяжнюк "До аграрної історії України: деякі аспекти соціально-

економічного розвитку Правобережної України в ХІХ ст." [26].  

Вплив аграрної політики російського царату на формування 

модерної української нації простежено у дослідженні Я. Грицака [27]. 

Аграрного розвитку Правобережної України стосуються дисертації 

О. Козій [85], Т. Соловйової [203], О. Бундак[18]. О. Козій досліджував 

вплив аграрної політики російського царату на становище польської 

шляхти у період між повстаннями 1830–1831 і 1863 рр. У своїй роботі він 

зробив висновок про те, що обмеження політичних і економічних прав 

польського населення розпочалось лише після повстання 1830 р. [85]. 

О.Бундак вивчала основні напрямки аграрної політики Російської імперії, 

шляхи і методи її реалізації в краї, еволюцію землеволодіння різних 

категорій населення [18]. 

Розвиток поміщицького й селянського господарства і різні форми 

селянського землекористування  у Подільській губернії досліджував 

В.Непочонтний [112]. Впливу магнатських родів Правобережної України 

на аграрну політику царату, соціально-економічне та культурне житті 

регіону присвячені праці В.Павлюка [127; 128].  
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Створення та діяльність генерал-губернаторів, направлену на 

реалізацію політики царату на Правобережній Україні висвітлено у працях 

В. Шандри [327; 328; 329]. 

Оскільки, лише дворянський стан мав право володіти населеними 

маєтками, то безумовно цінними є дослідження І. Кривошеї [90], 

Н. Яковенко [339; 340; 341],  Н. Громакової [28], С. Лисенка та 

Є. Чернецького [98], в яких показано шляхи формування  шляхетського 

стану, його еволюцію. Дослідження Т.Литвинової присвячені аналізу 

історії дворянства та соціальних проблем українського села середини 

ХІХ ст. [99; 100; 101]. 

Основні аспекти земельної політики Павла І були предметом 

дослідження Ю. Рудакової, яка на основі багатого джерельного матеріалу, 

дослідниця проаналізувала основні причини повернення ряду маєтків їх 

попереднім власникам та практику пожалування маєтків російським 

дворянам [187]. В. Орлик проаналізував місце державних маєтків та селян 

у фінансовій політиці російського царату [122; 123]. 

Деякі важливі аспекти обраної нами теми висвітлено  

О. Каденюком [81]. Він дотримується думки, що магнатське 

землеволодіння і землекористування переважало за національною 

ознакою, а тому на Правобережній Україні домінував соціальний статус 

землевласника. 

Земельне питання в українсько-польських конфліктах ХІХ – першої 

половини ХХ століть простежене у дослідженнях Б. Гудя  [30; 31]. 

Знаменним можна назвати вихід у світ у 2006 р. узагальнюючої 

колективної монографії "Історія українського селянства" [76; 77]. 

Важливість цього дослідження полягає у системному підході до вивчення 

історії селянства від "неолітичної революції" до сьогодення та уникнення 

стереотипів радянської історіографії.  
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Становлення і функціонування господарства фермерського типу в 

Україні в умовах утвердження капіталістичних відносин висвітлено у 

науковому дослідженні В. Нечитайла, який підсумовує, що соціальною 

основою для формування фермерських господарств, були державні 

селяни [114]. 

Аналізуючи роботу місцевих органів влади в першій половині 

ХІХ ст., М. Бармак у своїй монографії стверджує, що будь-які спроби на 

початку ХІХ ст. змінити сталий порядок землеволодіння на Правобережній 

Україні могли спричини небажане для російського царату хвилювання 

польських землевласників, що могло б підірвати ще слабкі позиції 

російської влади [11]. 

Церковну політику російського царату, що тісно переплелася із 

аграрною, вивчали А. Борисов [16], О. Крижанівський [91] та 

С. Плохій [92], А. Зінченко [72], С. Жилюк [62], Е. Зваричук [71], 

В. Левицький [96]. О.Крижанівський, зокрема, досліджував місце 

церковної економіки в соціально-економічному розвитку Правобережної 

України, форми і методи господарювання у церковних маєтках і  

секуляризація майна. А.Зінченко на багатому джерельному матеріалі 

простежив особливості функціонування церковних маєтків у системі 

політичних, соціальних, конфесійних і національних відносин в краї. 

В. Левицький особливу увагу приділив дослідженню розвитку церковного 

землеволодіння, методам господарювання в церковних маєтках, рівню 

врожаїв і структурі церковних доходів. 

Історико-правовий аспект земельних відносин у цивільному праві 

України досліджували  І. Будзилович та А. Юрченко [17], В. Збирит [70], 

Б. Бачур [12]. Б. Бачур  проаналізував розвиток права власності на землю, 

простежив земельні відносини в процесі їх становлення, розвитку й 

реалізації в залежності від державно-політичного ладу, що існував в той 

час на території України. 
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Польські науковці, як і російські, в своїх працях відстоювали права 

своїх націй на Правобережну Україну. Одним із найпомітніших 

досліджень дорадянського періоду є книга Ф. Вротновського, написана на 

основі спогадів очевидців повстання 1830–1831 рр. [367] Цінними для 

розуміння процесів, що відбувалися на Правобережній Україні є  

дослідження  доктора Антоні (І.Ролле) [346], у яких він відтворив 

різноманітні грані побуту, хід історичних подій на Поділлі в XVIII – ХIХ 

ст., відобразив життя польських поміщиків й шляхти.  

Багато цінного матеріалу з життя дрібної шляхти Правобережжя 

можна почерпнути із праць Й.Бялині-Холодецького [345] та 

Г.Мосціцького [354]. Соціально-економічне становище Правобережної 

України у XVIII – XIX ст. розкрито у працях С.Аскенази [343; 344], 

 Н. Гасіровської [347], А. Соколовського [364], К. Раковського [358], 

С. Павліка [356]. 

Застосування репресій та конфіскацію майна учасників повстання 

1830–1831 рр. проаналізовано у працях Ф. Равіти-Гавроньського [352; 359]. 

Цій же тематиці присвячене дослідження Й.Качковського [350]. 

Після відновлення незалежності Речі Посполитої, публікуються 

ґрунтовні праці з соціально-економічної історії Й. Рутковського [360] та 

А. Святоховського [365; 366]. 

Серед сучасних польських дослідників соціально-економічної історії 

XVIII-XIX ст. треба відзначити В. Слівовську [363] та В. Серчика [361; 362].  

Вивченню історії Правобережної України сприяли дослідження 

французького історика Даніеля Бовуа, який критично проаналізував 

основні причини виникнення польсько-російсько-українського трикутника 

та їх вплив на розвиток краю. Його дослідженню характерне глибоке 

вивчення першоджерел, що дало можливість подолати ряд стереотипів та 

тенденційність вивчення соціально-економічної історії Правобережної 

України.  [13]. 
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Особливості соціальної історії Російської імперії розкрито у праці 

сучасного російського дослідника Б. Миронова, який зазначає, що до 

1830 р. політика російського царату була толерантною до національних 

особливостей та прагматичною, а пріоритетними були соціальна 

стабільність, внутрішня та зовнішня безпека [111]. 

Також варто відмітити монографію віденського дослідника 

А.Каппелера "Росія як поліетнічна імперія" [82]. Простеживши 

формування та занепад Російської імперії, дослідник обґрунтовує висновок 

про те, що аграрна політика російського царату була зумовлена 

поліетнічністю імперії та необхідністю взаємозв`язку держави та її 

панівних еліт із населенням неросійських регіонів. Тому цілком слушною є 

думка Я.Грицака про те, що "історію досліджень Російської імперії можна 

поділяти тепер на "до Каппелера" і "після Каппелера"[82, ІХ-Х].  

Впродовж останніх десятиріч стараннями славістичного наукового 

центру при університету м.Хокайдо у Японії появилось багато наукових 

праць японських дослідників. Серед них варті уваги праці М.Такесі, який 

акцентує свою увагу на дослідженні селянських господарств та їх 

взаємозв`язках із поміщицькими [110]. 

Отже, наведений аналіз історіографії свідчить, що основна увага у 

вивченні історії України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 

зосереджувалася на дослідженні кризи феодально-кріпосницької системи, 

боротьбі селянських мас проти поміщиків, розвитку поміщицьких 

господарств. Оскільки дорадянські (як польські, так і російські) та 

радянські дослідники висвітлювали матеріал тенденційно, то й їхня оцінка 

аграрної політики російського царату кардинально різниться. В сучасній 

українській історіографії теж, на жаль, немає ґрунтовного дослідження 

аграрної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці 

XVIII – першої половини ХІХ ст. Цим і зумовлено звернення автора до 

написання вказаної теми. 
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1.2. Джерельна база та теоретико-методологічні засади дослідження 

 
 
 

Джерельною базою написання дисертації стали опубліковані та 

архівні документи.  

Під час наукового пошуку автором опрацьовано фонди Центрального 

державного історичного архіву України у м. Києві (ЦДІАУК): 

Ф. 49 (Потоцькі – графи, польські магнати на Правобережній Україні), 

Ф. 127 (Київська духовна консисторія), Ф. 180 (Мотринський монастир), 

Ф. 193 (Київське намісницьке правління), Ф. 210 (Подільське намісницьке 

правління), Ф. 211 (Вознесенське намісницьке правління), 

Ф. 212 (Брацлавське намісницьке правління), Ф. 442 (Канцелярія 

київського, подільського і волинського генерал-губернатора), Ф. 444 

(Цивільна канцелярія окремого корпусу та головнокомандуючого 

польської армії Романова Костянтина Павловича), Ф. 445 (Управління 

Києво-подільських військових поселень), Ф. 484 (Київський головний суд), 

Ф. 486 (Київська палата цивільного суду), Ф. 491 (Київська палата 

державних маєтків), Ф. 533 (Канцелярія київського воєнного губернатора); 

Державного архіву Волинської області (ДАВО): Ф. 359 (Володимир-

Волинський повітовий суд), Ф.361 (Луцький повітовий суд), Ф.363 

(Ковельський повітовий суд), Ф. 382 (Луцька уніатська генеральна духовна 

консисторія); Державного архіву Житомирської області (ДАЖО): Ф. 2 

(Житомирський повітовий суд), Ф. 10 (Новоград-Волинський повітовий 

суд), Ф. 18 (Волинська палата кримінального суду); Державного архіву 

Тернопільської області (ДАТО): Ф. 258 (Почаївська Успенська лавра); 

Державного архіву Хмельницької області (ДАХО): Ф. 111 (Подільський 

губернський комітет з забезпечення православного сільського 

духовенства), Ф. 115 (Подільська губернська креслярня), Ф. 227 
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(Подільське губернське правління); Відділ рукописів Львівської наукової 

бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України: Ф. 5 (Збірка Оссолінських). 

Використані архівні матеріали можна поділити на відповідні групи. 

Перша група – це діловодні документи, на які спирається фактичний 

бік дослідження. Сюди належать розпорядження генерал-

губернаторів [53], цивільних губернаторів [49; 50; 263], губернських 

правлінь [278; 279], матеріали ділової переписки [52; 235–238; 241–261; 

271–275; 288; 293], пропозиції місцевих чиновників російському урядові з 

нововведень в управлінні краю [229; 284; 287]. 

Другу групу становлять матеріали інвентарів та люстрацій [51; 231–

233; 266; 299], описи секвестрованих і конфіскованих маєтків [39; 226; 

227], угоди про отримання позик [282; 283; 297], плани та супровідна 

документація закладених маєтків [224; 225; 270; 295].  

Третю групу складають скарги, петиції та пропозиції від місцевого 

населення [38; 43; 222; 239; 262; 290; 308; 309].  

Опубліковані джерела теж у свою чергу можна поділити на відповідні 

групи. До першої з них входять нормативно-правові акти [194]. Більшість 

із них старанням М. Сперанського були впорядковані й опубліковані в 

"Полном собрании законов Российской империи"[133–183]. Для 

російського законодавства зазначеного періоду характерним було подання 

у тексті нормативно-правового документа перебігу розгляду певного 

питання, міркування щодо цього генерал-губернатора, сенаторів, і, 

нарешті, рішення, яке схвалював імператор. Основна цінність 

законодавчих документів полягає в тому, що вони створювалися як 

механізми для реалізації урядової політики.  

Другу  групу складають різні статистичні дані довідкових видань і 

статистичні матеріли, опубліковані у спеціальних збірниках. До цієї групи 

джерел належать "Военно-статистическое обозрение Российской империи: 

Киевская губерния" [22], "Военно-статистическое обозрение Российской 
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империи: Подольская губерния" [23], "Военно-статистическое обозрение 

Волынской губернии" [66], "Статистическое описание Киевской 

губернии" [206; 207]. 

Третю групу становить мемуарна література, яка дає змогу побачити 

хід аграрної політики російського царату очима сучасників [186; 204; 205]. 

Четверта група –  матеріали енциклопедичних і довідкових 

видань [56; 60; 61; 116–119]. 

Отже, джерельна база з обраної нами для вивчення теми  є достатньо 

репрезентативною, достовірною і дозволяє реалізувати поставлену мету та 

вирішити дослідницькі завдання. 

Теоретико-методологічну основу дисертації склали сукупність 

принципів і методів пізнання, спрямованих на об`єктивне, всебічне 

висвітлення подій, фактів та явищ, пов`язаних із аграрною політикою 

російського царату на Правобережжі у 1793–1861 рр. Усі компоненти 

історичного дослідження базуються на основних принципах науковості, 

історизму, об`єктивності, системності, розвитку, комплексності та 

плюралізму. Постійне їхнє дотримання  дозволило викладати матеріал у 

систематичній і структурно-завершеній формі та адекватно відображати 

процеси історичної сутності. Специфіка роботи зумовила використання 

проблемно-хронологічного, порівняльно-історичного, описового, 

ретроспективного, статистичного методів.  

Принцип науковості дозволяє нам уникнути описовості, 

фактографічності, кон`юнктурності та заідеологізованості, оскільки 

передбачає обов`язкове доведення положень та висновків науковими 

матеріалами. 

Дотримання принципу історизму є необхідною умовою успішного 

історичного дослідження, оскільки визначається підходом до історичних 

подій та явищ з позиції динаміки, а не сталості. Тому політика Російського 

уряду до шляхетського та церковного землеволодіння у кінці XVIII – 
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першій половині ХІХ ст. розглядається у тісному, нерозривному зв`язку з 

міжнародною ситуацією у Європі, політичним та соціально-економічним 

становищем Правобережної Україні в досліджуваний період, 

особливостями інтеграційної політики російського уряду, становищем 

сільського господарства. Крім того, в дисертаційній роботі фіксуються 

якісні та кількісні зміни у шляхетському та церковному землеволодінню 

під впливом аграрної політики Російської імперії.  

Для оцінки подій і явищ, що мали місце в цей період і впливали на 

аграрну політику російського уряду, використовувався принцип 

об`єктивності. Він передбачав неупереджений, незалежний підхід до 

висновків авторів, які під впливом ідеологічних доктрин, політичної 

кон`юнктури, світоглядних орієнтацій соціального середовища або 

підтримували поземельну політику російського уряду, або засуджували її. 

Тому дотримання принципу об`єктивності дає можливість дослідити цю 

проблему, не обмежуючи себе ідеологічними нашаруваннями минулого чи 

сучасним політичним становищем. Об`єктивність сприяє вивченню 

науково обґрунтованих суджень і висновків. Лише відображення всього 

спектру земельних відносин, що мали місце у кінці XVIII – першій 

половині ХІХ ст., усіх обставин польсько-російського протистояння, 

дозволяє нам сформулювати оптимальні висновки. 

Об`єктивне дослідження дисертаційної роботи передбачає 

відображення усього спектру суперечностей, пов`язаних з реалізацією 

земельної політики російського уряду. У зв`язку з цим у дослідженні 

дисертанта принцип об`єктивності тісно пов`язаний з принципом 

плюралізму, який визначає можливе існування багатьох точок зору на 

проблему, що досліджується.  

На розкриття цілісності об`єкта, на вияв його багатогранності 

орієнтує принцип системності, який забезпечує дослідження поземельних 

відносин на Правобережній Україні у взаємозв`язку з іншими історичними 
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процесами та явищами, а також вплив на них окремих чинників. 

Дотримуючись принципу системності в дисертації, аграрна політика 

російського уряду розглядається як частина інтеграційної політики 

Російської імперії. Земельні відносини розглядаються нами як елемент 

державної політики, направленої на посилення в краї позицій Російської 

імперії та зменшення шляхетсько-католицьких впливів на Правобережній 

Україні. 

Важливим методологічним принципом є принцип розвитку явища в 

історичному контексті. Будь-які зміни аграрної політики російського уряду 

були зумовлені певними причинами. У дисертації автор висвітлює вагомі 

події, що сталися в соціально-економічному та політичному житті краю, 

розкриває їх вплив на земельні відносини в кінці XVIII – першій половині 

ХІХ ст. 

Комплексний підхід дав можливість оптимально використати 

найрізноманітніші джерела, статистичні матеріали, монографічну та 

мемуарну літературу, провести порівняння дослідження даної 

проблематики у різні часові періоди. Дотримання принципу плюралізму в 

рамках нашого дослідження зобов`язувало враховувати різні підходи до 

вивчення аграрної політики російського царату.  

Наведені вище принципи реалізувалися залученням комплексу 

методів. В основі дисертаційного дослідження застосовані універсальні 

методи наукового аналізу та синтезу. Аналіз передбачає поділ об`єкту 

дослідження на структурі частини. Для більш ретельного дослідження 

було застосовано аналітичний метод, який дозволив би виокремити 

основні напрямки земельної політики на Правобережній Україні. За 

допомогою методу синтезу, який дозволяє розробити узагальнюальні 

висновки, вдалося звести в одне ціле частини, властивості та зв`язки 

об`єкту, виявлені аналітичним методом. 
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Дисертація побудована за проблемно-хронологічним методом, який  

дає змогу розкрити вузлові проблеми досліджуваної теми в динаміці і 

розвитку, логічній послідовності та взаємозв`язку. Цей метод дозволив 

виокремити тематичні сюжети, досягнути теоретичного узагальнення 

цілого і частин. Суть явищ, які вивчаються за схожістю або відмінністю 

притаманних їм ознак, допомагає розкрити порівняльно-історичний метод. 

Важливу роль у дослідженні земельних відносин на Правобережжі 

відіграє ретроспективний метод. Він дає змогу відійти від сьогодення і 

поступово звернутися до історичного минулого, виділяючи при цьому 

найхарактерніші риси і тенденції.  

Велике значення для нашого дослідження має застосування 

статистичного методу, який дає змогу встановити кількісні 

характеристики, зокрема чисельність шляхетських та церковних маєтків, 

кількість секуляризованих та конфіскованих маєтків російською владою. 

Саме це дало можливість зробити висновки про ефективність земельної 

політики Російського уряду. Застосування у дисертаційній роботі методу 

комплексного підходу дозволило поєднати різні засоби історичного 

дослідження, не порушуючи принципу об`єктивності.  

Дисертаційна робота побудована на загальнонаукових методах 

пізнання із застосуванням науково-критичного аналізу історичних джерел. 

Застосовані у дослідженнях принципи й методи дозволили послідовно та 

логічно викласти матеріал дисертації, адекватно відобразити суть 

земельної політики російського уряду. 

Таким чином, здійснений історіографічний аналіз дослідження 

засвідчує, насамперед, потребу подальшого глибокого осмислення та 

вивчення аграрної політики російського царату на Правобережній Україні 

у кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. Ключовим завданням вітчизняної 

історичної науки зараз стає теоретичне осмислення і узагальнення 

наявного фактичного матеріалу, оскільки отримані в ході дослідження 
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висновки, можуть бути використані при викладанні курсів історії України, 

економічної історії та можуть послужитись для вироблення рекомендацій 

державним органам влади. Наявна джерельна база є достатньою і 

ґрунтовною. Комплексне використання різноманітних джерел дасть змогу 

здійснити запропоновані нами наукові завдання. 

Хоча в сучасній науковій літературі окремі аспекти аграрної 

політики російського царату Правобережжі й висвітлено, проте, земельний 

аспект не був предметом спеціального наукового дослідження. Отже, цей 

напрямок аграрної політики й надалі потребує всебічного вивчення. 
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РОЗДІЛ 2. 
ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

ДВОРЯНСЬКОГО СТАНУ 
 

 

2.1. Поміщицьке землеволодіння та землекористування на 

Правобережній Україні у 1793–1830 рр. 
 
 
 

Наприкінці XVIII ст. на Правобережній Україні існувала доволі 

складна система землекористування та землеволодіння, яка включала 

державну, приватну та церковну форми власності. Основу фінансової 

могутності шляхти забезпечувала земля.  

Існуюча система землеволодіння та землекористування у регіоні 

сформувалася протягом XVII–XVIII століть. Внаслідок козацько-

селянського повстання 1648 р. під керівництвом Б. Хмельницького та 

подальшого протистояння Правобережжя, яке колись процвітало,  у другій 

половині XVII – на початку XVIII ст. лежало у руїні. Утікаючи від помсти 

колишніх селян, більшість шляхти покинула свої володіння й втекла на 

захід, а інша – влилась у козацький стан.  

Активне відновлення господарського життя на Правобережній 

Україні розпочалось після Карловецького миру між Османською імперією 

та Річчю Посполитою у 1699 р., згідно якого Правобережна Україна 

перейшла до складу останньої.  

В результаті цих процесів відновлення шляхетських господарств на 

Правобережній Україні розтягнулося на XVIII ст. Щоб заохотити селян 

селитись на землях, які пустують, землевласникам приходилось звільняти 

поселенців від більшості повинностей. В ході повторного освоєння 

Правобережної України було сформовано ряд магнатських латифундій, які 
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були зосереджені в руках невеликого кола осіб. Для спрощення управління 

своїх володінь, великі поміщики розділяли свої латифундії на великі 

маєтки (ключі), що складались з декількох фільварків, які було  

зорієнтовані на виробництво продукції на продаж. Основною виробничою 

силою у таких господарствах були підневільні селяни, які за право 

користуватися земельними наділами, відробляли панщину. Саме фільварки 

у досліджуваний період становили основну господарську одиницю на 

Правобережній Україні. Серед великих латифундистів варто відзначити 

Станіслава Потоцького, якому належали Уманщина, Тульчинський, 

Могилівський, Дашовський ключі, Ольховецьке та інші староства в 

Брацлавському та Подільському воєводствах. Маєтки Станіслава 

Потоцького нараховували 312 сіл та містечок [297]. Іншому представнику 

цього роду – Проту Потоцькому належали Ямпільський, Краснянський, 

Махновський, Любарський, Гусятинський ключі та інші села [298]; 

Любомирським належало 168 сіл та містечок; Чарторийським у 

Межибозькому, Зиньсковському, Грановському, Старосинявському, 

Миколаївському ключах, Летичівському й Кам`янецькому староствах й 19 

селах в Клеванському маєтку на Волині належало 165 поселень; 

Браницьким – Білоцерківщина й Богуславське староство, Вороничам – 

Троянівський та Пилявський ключі. Формування цих володінь проходило 

шляхом як захоплення селянських земель, так й отримання у посесію чи у 

спадкове володіння обширних земель шляхом королівських пожалувань, 

що, на думку В.Маркіної, "підривало економічну силу королівської влади 

й ослабляло її політичний вплив" [105, 41–42]. 

З відновленням економічного життя на Правобережній Україні, 

польські магнати переходили до ведення власного господарства. В ньому 

хоча й була наявна грошова рента, проте важливу роль починала 

відігравати відробіткова рента – панщина. Також характерним для кінця 

XVIII ст. є поступове збільшення шляхетського поля за рахунок 
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селянських наділів. Проте формування фільварків безпосередньо залежало 

від можливості реалізації виробленої продукції [105, 54–57]. 

За розмірами землекористування й землеволодіння шляхти 

поділялося на велике, середнє й дрібне. Для управління маєтками шляхта 

наймала уповноважених комісарів. Хоча їх керування через зловживання й 

було дорогим та доволі часто  збитковим.  В іншому випадку 

застосовувалась посесія, яка була двох видів: 1) орендна – тимчасове 

володіння маєтку за договором оренди; 2) заставна – утримання маєтку як 

застави за борги. Таким чином, посесія була джерелом формування 

дрібного й середнього землеволодіння [11, 274]. 

Прагнення шляхти отримати максимальний прибуток зі свого 

маєтку зіштовхувалося із спротивом селян, які за період слобод та сплати 

лише невеликого чиншу привикли до відносної свободи й не бажали 

потрапляти у нову залежність. Тому феодалам доводилось на початковій 

стадії розвитку свого маєтку звертатись до таких джерел отримання 

прибутку як оренда та посесія.  

Передаючи в оренду свої феодальні права: виготовлення та продажі 

горілки, пива, торгівлі деякими товарами, магнати отримували значні 

кошти. Зокрема, Потоцький, віддавши в оренду у 1776 р. м.Каменече 

Тарговицького ключа Брацлавського воєводства, отримав від орендаря 

12393 злотих [294,1].  

Практика здавання у посесію чи оренду маєтків магнатами 

збереглась й після приєднання Правобережної України до Російської 

імперії. Прикладом може бути передача у заставну оренду сіл Відли та 

Ельбетівки Томашпільського ключа гр.Потоцького за 150 тис. злотих. 

Згідно контракту орендар отримував селян з їх повинностями, данинами, 

чиншами, корчемну оренду, млини, ліси, поля, сінокоси, пасовиська на три 

роки з 1793 по 1796 р.  [105, 68; 295]. 



 33
Із 187 поселень Поберезького маєтку князя С.Любомирського у 

безпосередньому управлінні князівської адміністрації перебувало лише 56 

сіл, інша частина маєтку (131 село, що становило 70% володінь князя) – у 

заставній посесії [105, 72]. 

Таким чином, як зазначає В.Маркіна, "оренда та посесія були 

невід`ємною частиною організації поміщицьких маєтків на Правобережній 

Україні у XVIII ст." [105, 67]. 

Часто посесори та орендатори заводили власне господарство, у 

якому заставляли працювати жителів залежних маєтків. Так, жителі 

с.Глубочок у 1771 р. жалілись на посесора Мольдерфа та його жінку, які 

заставляли їх відбувати повинності не передбачені інвентарями [296, 1–2]. 

У 1791 р. Чарторийські отримували зі своїх маєтків на 

Правобережній Україні прибутки у розмірі 1078890 зл., з яких лише 

корчемна оренда становила 40% [105, 69]. 

Одним із перших нормативних документів, що регулював життя 

зайнятого російськими військами Правобережжя, став іменний указ "Про 

розпорядження в польських областях зайнятих російськими військами", 

виданий 8 грудня 1792 р. на ім`я генерала М.Кречетникова. Ним 

головнокомандувач російської армії був зобов`язаний всіма можливими 

способами переконати місцеву польську адміністрацію принести присягу 

на вірність Російській імперії: грішми, обіцянками чинів і маєтків [108, 59–

60] 

Цікавим є приклад генерал-поручика А.Злотницького, якому 

торговицька конфедерація повеліла створити гусарську бригаду. 

Призначений комендантом Кам`янця, А.Злотницький прибув у місто 

18 квітня 1793 р. А вже 2 травня здав фортецю генералу Дерфельдену, 

який залишив його на старій посаді. В липні того ж року, А.Злотницький 

отримав чин генерал-поручика російської армії. 11 серпня, здавши 

командування над гарнізоном бригадиру Новікову, відправився у Санкт-
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Петербург. Перебуваючи у столиці Російської імперії, генерал-поручик 

добився у Катерини ІІ призначення йому пенсії. Відповідний указ 

імператриця підписала 9 грудня 1793 р. Замість платні, яку А.Злотницький 

отримував перебуваючи на посаді командира бригади, Катерина ІІ 

нагородила його пенсією у 3 тис. рублів з прибутків Брацлавської губернії. 

Її син імператор Павло І відзначив А.Злотницького орденом Олександра 

Невського та надав йому великий Радомишльський маєток [108, 152–153]. 

Згідно з іменним розпорядженням М. Кречетникову від 8 грудня 

1792 р. російські війська мали зайняти домовлені з Пруссією та Австрією 

кордони, організувати митниці у Мінській, Брацлавській та Ізяславській 

губерніях. Особливу увагу імператриця звернула на необхідність 

складання карт та камерального опису приєднаних земель. Цю роботу вона 

поклала на чиновників генерального штабу, які перебували при військах у 

краї. Усі поміщицькі маєтки мали бути розділені на два розряди: 1) 

спадкова власність; 2) посмертне володіння або дане за чин. Тим 

поміщикам, які не приймали присяги на вірність імператриці, заборонялось 

володіти майном в межах Російської імперії. Не менше уваги російський 

уряд приділив й церковній власності. Зокрема, монастирські села, монахи, 

яких не приймали присяги, передавались у державну власність. Те саме 

стосувалось й монастирської власності, якщо монастирі не увійшли в межі 

імперії. [140]. З цього приводу М.Кречетников 27 квітня 1793 р. видав 

ордер Брацлавському губернатору генерал-майору Берхману. У ньому 

давались інструкції щодо діяльності обер-квартирмістрів та землемірів, які 

й мали забезпечити опис краю. Передбачалось забезпечення їх невеликою 

командою козаків, виділення для обер-квартирмістра чотирьох підвод, а 

землемірам – по дві підводи, на команду й інвентар – чотири підводи. 

Вважаючи, що цей опис перш за все важливий для місцевих жителів, весь 

тягар з перевезення описувачів лягав на плечі місцевих селян [108, 59–60].  
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Боячись селянських заворушень, зі вступом на територію Речі 

Посполитої російських військ, значна частина шляхтичів втекла за межі 

краю. Ті ж, що залишалися, скаржилися владі, що селяни готові піднятися 

на повстання. За повідомленнями коменданта Кам`янецької фортеці 

Орловського, в краї неможливо було знайти жодного місцевого 

поміщика [201, 135]. Всередині 1792 р. практично все Правобережжя було 

окуповане російськими військами, а залишки польських загонів або були 

розформовані, або перейшли на службу Російській імперії. 

Ліквідувавши незалежність Речі Посполитої, російський уряд, як 

слушно відзначає Андреас Каппелер [82, 67], був змушений звернутися до 

досвіду польської шляхти і на регіональному рівні включити її в систему 

місцевих органів влади. Шляхті було надано більшість посад у 

губерніальних і повітових управах Правобережжя. З метою здобуття 

прихильності польських аристократів Правобережної України на шляхту 

було поширено Жалувану грамоту дворянству від 21 квітня 1785 р., якою 

заборонялось без судового рішення привласнювати чужі маєтки чи 

розоряти їх. Водночас російський уряд залишив за шляхтою їх нерухомість 

та селян.  

Від могутньої колись Речі Посполитої, внаслідок другого поділу 

1793 р., залишився, як зазначає А.Каппелер, лише "обрубок держави, 

залежний від Росії" [82, 65–66]. Частина шляхти не могла змиритися з 

втратою незалежності Речі Посполитої і взяла участь у повстанні 1794 р. 

на чолі з Т. Костюшком. Напруження, викликане повстанням 1794 р. на 

Правобережній Україні, набрало досить загрозливого характеру [201, 153]. 

Зокрема, наприкінці 1794 р. було виявлено склад зброї шляхтича 

Комарницького в с.Ординець Брацлавської губернії. Він озброював 

відставних польських офіцерів та навколишню шляхту, намагався 

організувати окремий добре озброєний загін [201, 172–173]. Катерина ІІ 

особисто стежила за ситуацією на Правобережній Україні. У своїх листах 
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та розпорядженнях генерал-губернатору Т.Тутолмину вона повелівала 

накладати секвестр на маєтки осіб, запідозрених у повстанні. Було 

посилено місцеві військові гарнізони. Завдяки цим заходам основна маса 

польської шляхти не наважилась ризикнути своїм майном і кинутись у вир 

національно-визвольної боротьби. У 1795 р. в результаті переговорів між 

Росією, Австрією та Пруссією Річ Посполита як держава була ліквідована, 

а її територія розділена між "союзниками". 

Хоча шляхта Правобережжя й не брала активної участі у бойових 

діях, уряд змушений був враховувати їх настрої. З цього приводу 

І.Я.Франко писав, що шляхта при поділі Польщі не тільки не потерпіла, 

але навіть виграла, бо могла у своїх стосунках із селянством опертися на 

сильну російську адміністрацію, якої не було в старій Польщі [218, 118]. 

Одержавши нові чини, звання, землю, нових кріпаків, більшість шляхти 

воліли не ризикувати своїм майном і зайняли вичікувальну позицію. 

Катерина ІІ уважно стежила за їхніми настроями та за перебігом подій на 

Правобережжі. Російський уряд застосовував на приєднаній території 

тактику "батога і пряника": винагороджував вірну шляхту, але й карав 

бунтівників. Зокрема, у листах та розпорядженнях генерал-губернатору 

Т.Тутолміну імператриця наказувала накладати на маєтки осіб, 

запідозрених у повстанні, секвестр, який обмежував право користування 

майном та прибутками з нього. Усі доходи із секвестрованих маєтків 

направлялися у губернське казначейство [201, 151–153]. Завдяки такій 

політиці російського царату дворянство Правобережної України 

поділилося на дві групи: проросійську, яка була вірною царату та 

пропольську, яка прагнула відновлення незалежності Речі Посполитої. 

Розглядаючи шляхетське землеволодіння, доцільним є умовний 

поділ шляхти за економічним становищем на: 1) безземельну та 

малоземельну, 2) середню земельну шляхту, 3) велику земельну шляхту 

(магнатів). Про чисельність першого розряду шляхти можна судити за 
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офіційними даними 1802 р. Зокрема, лише у Подільській губернії 

нараховувалось 94990 осіб дворянського стану. З них землевласниками 

було лише 8791 осіб обох статей. Решта 81199 (близько 81 %) були 

безземельною чиншевою шляхтою [15, 90–91]. 

З втратою незалежності Речі у 1795 р. численна збідніла й 

малоземельна шляхта в значній мірі втратила можливість військової та 

адміністративної кар`єри на Правобережній Україні. Оскільки царат 

сприяв її кар`єрному росту лише у внутрішніх "великоросійських" 

губерніях. Згодо саме ця збідніла й малоземельна шляхта була 

найрадикальнішим елементом усіх польських повстань та рухів. Після 

придушення повстання частина шляхтичів емігрували з Правобережжя до 

Франції, де продовжила боротьбу за її визволення та відновлення у 

попередніх кордонах, а інша розпочала нелегальну діяльність на місцях. 

Середній земельній шляхті в основному вдалось зберегти свої економічні 

позиції, проте вона втратила свій політичний вплив. Відносно магнатів 

російський уряд взяв курс на залучення їх до служби імперії. Завдяки чому 

останні найменше постраждали, а то й виграли від приєднання краю до 

Російської імперії. 

Приєднання до Російської імперії території Речі Посполитої, із 

населенням понад 7 млн. чоловік, призвело до виникнення у царського 

уряду нових проблем. Навіть значний досвід експансійної політики імперії 

не міг гарантувати безболісного включення нових земель. Хоча 

приєднання до Російської імперії таких значних територій перетворило її у 

наймогутнішу сухопутну країну Європи, проте за словами великого 

французького просвітителя Ж.-Ж. Руссо, Польщу було легше ковтнути, 

ніж перетравити [83, 60]. Перед імперією Романових постала практична 

необхідність забезпечити стабільність свого правління на цих землях, 

збільшити джерела наповнення бюджету. 
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Правобережна Україна завжди була аграрним краєм, основним 

джерелом багатства якої були родючі землі. У досліджуваний період у 

сільському господарстві краю панувала фільваркова система з панщинною. 

Згідно російських законів виключне право на володіння землею належало 

дворянському стану. Але 1794 р. можливість купляти землю у приватну 

власність отримали купці та міщани, а з 1801 р. – вільні хлібороби та 

державні селяни. Проте виключне право на володіння населеними 

маєтками залишалось за дворянським станом. На кінець XVIII ст. майже 

вся нерухома власність була сконцентрована в руках польської шляхти, 

монастирів, церков. Крім приватних маєтків, шляхта розпоряджалася всією 

державною власністю, якою володіла або у формі адміністративного 

управління, або на правах довгострокової оренди – посесії. Як зазначає 

О.Козій, "...російський уряд не був задоволений таким становищем і тому 

свідомо декілька раз намагався закликати в цей край російських 

землевласників"[85, 25–26]. Започаткували цю політику ще за Катерини ІІ, 

яка роздала на Правобережжі наближеним до трону дворянам частину 

державних та конфіскованих маєтків.  

Щоб мати необхідний для пожалувань вірним чиновникам земельний 

фонд, перед російським урядом першочерговим завданням стала ревізія 

наявних володінь та їх статусу. Паралельно уряд почав перевіряти права 

шляхтичів на визнання їх у дворянському статусі, оскільки лише 

дворянський стан в імперії мав право володіти маєтками з кріпаками. 

Значна частина російського дворянства сподівалась отримати нову 

власність на Правобережжі. Проте вільних земель практично не було. 

Тому, щоб передати їх вірному дворянству, спочатку треба було відібрати 

у попередніх власників. Досягти цього можна було декількома шляхами: 

- позбавити права володіти нерухомим майном на території 

Російської імперії, у зв`язку із відмовою принести присягу на 

вірність імперії;  
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- довести незаконність володіння маєтком; 

- заборонити володіти маєтком із кріпаками через позбавлення 

дворянських прав тих шляхтичів, які аргументовано не доведуть 

свого шляхетства; 

- конфіскувати майно за діяльність, направлену проти цілісності та 

могутності Російської імперії; 

- довести маєтки до економічного занепаду, а потім скупити. 

В історіографії панує думка, що наступ на польську шляхту 

розпочався лише після 1830–х рр. Зокрема, Б.Миронов виділяє два етапи у 

розвитку Російської імперії: "до та після 1863 р., з перехідним між ними 

періодом між 1830 та 1863 рр." Він зазначає, що до 1830 р. політика була 

толерантною до національних особливостей, прагматичною, а 

пріоритетними були соціальна стабільність, внутрішня та зовнішня 

безпека. І лише у випадку загрози з боку націоналістів, уряд застосовував 

усі дієві засоби, включаючи військову силу, для придушення непокори. 

Якщо ж неруські еліти проявляли лояльність та забезпечували стабільність 

у своєму регіоні, то їх приймали в якості партнерів. І лише після  

польського повстання 1830–1831 рр. політика уряду у ставленні до поляків 

набрала репресивного характеру [111, 36–37]. Цієї ж думки дотримується й 

сучасний український історик О. Козій. Він наголошує, що "урядовий 

наступ на обмеження земельної власності польських поміщиків набрав 

цілеспрямованого характеру тільки після повстання 1863 року" [85, 14]. 

О. Бундак теж вважає, що помітні зміни у шляхетському землеволодінні 

простежуються лише після повстання 1830–1831 рр. Проте багато 

документів свідчить про цілеспрямовану політику російського уряду на 

зменшення шляхетського та збільшення російського землеволодіння. 

Одразу ж після приєднання Правобережжя, уряд Російської імперії 

зосередив свою увагу на поступовому послабленні польсько-шляхетських 

позицій. Російські чиновники прекрасно розуміли, що володарем краю 
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завжди є той, хто володіє його економікою. На Правобережній Україні 

фінансову могутність шляхті забезпечувала земля. У зв`язку з цим, 

основний тиск російського уряду був спрямований на зменшення 

шляхетського та католицького землеволодіння.  

Одним із таких важелів стало позбавлення власності за участь у 

антиросійських виступах. Так, Катерина ІІ своїм указом від 19 квітня 

1794 р. повеліла створити у м. Смоленську особливу слідчу комісію по 

політичним справам під керівництвом генерал-поручика Г. Осипова. В її 

обов`язки входили: розгляд справ та проведення слідства щодо учасників 

повстання. Цим же указом імператриця зобов`язала генерал-губернатора 

Т.Тутолміна направляти усіх осіб, які підозрювалися у повстанні 

незалежно від їх підданства у Смоленську особливу слідчу комісію у 

політичних справах [108, 155–156].  

Того ж дня, 19 квітня 1794 р., Катерина ІІ підписала на ім`я 

київського генерал-губернатора Т.Тутолміна ще один іменний указ "Про 

взяття в секвестр та конфіскацію маєтків, учасників повстання й прийняття 

інших заходів для запобігання заворушень у краї". Ним російський уряд 

визнав, що неможливо лише силою зброї викорінити спосіб мислення 

нових підданих. Тому, з однієї сторони, повелівав по всій строгості закону 

поступати із запеклими повстанцями. [108, 156–158] 

На маєтки підозрюваних накладали секвестр, а тих, чию вину довели 

– конфісковували. Частина шляхтичів, які боялися втратити свої маєтки 

через те, що брали участь у збройних сутичках із російськими військами, 

переоформляли свої володіння на дружин. Для цього відповідні 

документи, як правило, оформлялися за попередні роки: перед поділом 

Речі Посполитої [125, 28–32].  

Одночасно влада почанала тиснути на тих землевласників, які не 

бажали присягати на вірність Російській імперії. До їх числа попадали, як 

особи, що не бажали присягати з політичних міркувань, так і ті, які мали 
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більшу власність у іншій країні. Обидві ці категорії змушені були робити 

вибір, або стати російськими підданими і зберегти свою нерухому 

власність, або ж її терміново продавати. Власники-шляхтичі, які не бажали 

присягати, втрачали право на володіння та успадкування маєтків і були 

зобов`язані виїхати за межі імперії [115, 11]. Маніфестом генерал-

губернатора Т. Тутолміна від 16 травня 1795 р. усім, хто не бажав 

присягати на вірність російській імперії, надавалось три місяці для того, 

щоб продати свої маєтки і виїхати за межі Росії. Нерухомість, яку не 

встигали продати за відведений термін, конфісковувались і передавались 

до казни [146]. Таким чином, подальше володіння майном на території 

імперії було поставлене у безпосередню залежність від прийняття присяги. 

Цим заходом російський уряд підірвав економічну могутність тих, хто не 

бажав визнавати російський уряд законним. Таким чином, можливі 

можливі вороги Російської імперії ставали економічно слабшими, оскільки 

вигідно продати свої маєтки за такий короткий термін вони не могли.  

Для прискорення приєднання нових територій та наведення в них 

ладу, Катерина II прагнула позбутися на Правобережжі якомога більшої 

кількості "неблагонадійних елементів". Одним із засобів досягнення цього 

була конфіскація маєтків у осіб, які зі зброєю в руках відстоювали 

цілісність та незалежність Речі Посполитої. Український дослідник історії 

польської шляхти О. Козій вважає, що лише повстання 1830–1831 років 

послужило причиною розробки російським урядом законодавства про 

конфіскацію майна осіб, що виступили проти Російської імперії[85, 23]. 

Проте, на основі комплексного вивчення джерельної бази дослідження, 

треба відзначити, що початки конфіскаційного законодавства слід шукати 

у кінці XVIII ст. Ще 3 травня 1795 р. імператорським указом генерала-

губернатору Тутолміну встановлені чіткі правила конфіскації маєтків у 

поляків, учасників військових дій 1794–1795 р. проти російської імперії. 

Ними передбачалось наступне: 
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1. Маєтки поляків, які взяли участь у повстанні 1795 р., 

зараховувати до державних. 

2. Ті, що повернулися до 1 січня 1795 р. і їх імена не числилися в 

списках заколотників, допускалися до володіння майном; надані 

ж їм староства поверталися у державну власність, крім тих, по 

яких були спеціальні укази. 

3. Тим шляхтичам, хто не повернувся до 1 січня 1795 р., давали 

зрозуміти, що вони не можуть бути допущені у російське 

підданство і зобов`язані продати нерухоме майно російським 

підданим впродовж року та 6 тижнів. З вивезеного капіталу у 

казну необхідно було сплатити 10%. У випадку пропуску 

вказаного терміну, маєтки конфісковувались у державну 

власність. Також, ця категорія землевласників позбавлялася права 

володіти староствами, які поверталися у повну державну 

власність. Як правило, вони більше ніколи не надавалися у 

володіння на емфітеутичному праві, яке передбачало володіння 

державним маєтком упродовж, як правило, 50 р. зі сплатою 

щорічних відсотків. До продажу маєтки перебували під 

державним наглядом. 

4. Якщо у заставі у когось із заколотників знаходилося майно особи, 

що не чинила опору росіянам, то на таке майно надавалося право 

викупу. І навпаки, якщо майно учасника повстання знаходилось у 

заставі, держава залишала за собою право викупу. 

5. Викуплені поєзуїтські маєтки підлягали під дію розпоряджень, 

залежно від того, як вони були викуплені [145]. 

Використовуючи конфіскації маєтків в учасників повстання, уряд, з 

однієї сторони, поповнював державний земельний фонд, а з другої – давав 

зрозуміти шляхтичам, що будь-який опір російській державі – 

каратиметься. Паралельно з конфіскацією маєтків, йшов процес роздачі 
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значних земельних володінь російським дворянам. Зокрема, урядом 

Катерини ІІ були щедро винагородженні царські сановники, які брали 

участь у подіях 1792–1794 рр. Значні маєтки і титул графа отримав 

М.Кречетников. Також серед перших російських чиновників, які отримали 

нерухомість на Правобережжі, слід відзначити: М.Кутузова, Й.Ферзена, 

О.Безбородька, А.Маркова, М.Новосельцева, М.Рєпніна нащадків 

Г.Потьомкіна [233] й П.Румянцева. Як правило пожалувані маєтки були 

значними за розмірами. Наприклад, 18 серпня 1795 р. Катерина 

винагородила свого генерал-фельдмаршала М.Кутузова маєтком, який 

складався з одного містечка та 50 сіл у Радомишльському, Житомирському 

та Овруцькому повітах [222].  У цей період, за підрахунками В.Смолія, 65 

високопоставленим особам було роздано 79550 душ селян [201, 166]. 

Катерина ІІ в одному із листів до Т.Тутолміна наголошувала, що слід 

старатися, щоб всі маєтки на Правобережжі знаходилися у руках 

благонадійних поміщиків [201, 167]. Конфіскацією та наданням земельних 

володінь російському дворянству уряд намагався послабити позиції 

польської шляхти на Правобережжі і тим самим не допустити до нових 

повстань. Впродовж всього досліджуваного періоду російський уряд 

неодноразово наголошував місцевим адміністраціям саме на цьому аспекті 

їх діяльності. У вересні 1795 р., через рік після придушення повстання, 

генерал-губернатор направив у губернські правління рескрипт, який 

вимагав максимально звернути увагу на передачі земельних володінь 

царським чиновникам та генералам [201, 166–167]. 

Не бажаючи втрачати маєтки, більшість власників підкорилася новій 

владі, яка як імператорську милість дарувала їм те, що було відібрано 

насильно і чим вони раніше володіли спадково. 

У мемуарах Я.Охотського [125, 30–36] зустрічаємо спогади про те, 

що частина шляхтичів, завдяки особистим зв`язкам з вищими російськими 

офіцерами, просила прощення і милості у російських монархів [301]. 
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Бажаючи посилити свої позиції на Правобережних землях і дворянство, 

заможних та впливових землевласників, зазвичай, прощали та повертали їм 

нерухомість. Проте частину з них уряд зобов`язав продати свою власність 

в межах імперії, під страхом конфіскації. Саме таке рішення указом від 30 

січня 1796 р. було винесено щодо коронного підчашія Михайла Чацького 

та його брата Новгородського старости Тадеуша Чацького. Для продажу 

маєтків їм було надано два роки [41,379].  

Такі дослідники, як В. Смолій [201, 161–163], В. Каппелер [82] 

відзначають неоднозначне ставлення імперського уряду до шляхти 

колишньої Речі Посполитої. Тим, хто, принаймні, ззовні не виказував свого 

незадоволення приєднанням до Російської імперії, або добровільно склав 

зброю гарантували недоторканість приватних володінь. Та частина 

шляхти, яка брала активну участь у повстаннях проти російської влади, 

відчула на собі карально-конфіскаційні заходи царату. 

Однією з умов для володіння шляхтичем земельною власністю, а тим 

більше кріпаками, було отримання статусу російського дворянина. Для 

Російської імперії такі поняття, як "дворянин" та "поміщик" (власник 

помістя) були нероздільні [338, 459–461], а за часів Речі Посполитої 

шляхтич не обов`язково був власником землі чи кріпаків. Більшість з них 

одержали свої помістя за службу Речі Посполитій, яка неодноразово 

воювала проти Московського царства, а пізніше Російської імперії. Це 

викликало обурення російського дворянства. Цілком зрозуміло, що 

імперська влада не мала наміру визнавати всіх представників шляхти в 

російському дворянстві. Найбільш опозиційною силою самодержавство 

вважало дрібну шляхту і саме до неї застосовувалися репресивні санкції. У 

листопаді 1796 р. вийшов указ Катерини ІІ, який мав на меті перевірити 

права на зарахування шляхти до російського дворянства. Згідно з ним усі 

шляхтичі Правобережної України повинні були подати свої родовідні 

книги до намісницьких правлінь [21, 121, 151]. У випадку невиконання цієї 
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вимоги вони позбавлялися дворянського стану, що викликало 

невдоволення та рішучий опір шляхти [202, 92]. 

Імперський уряд почав проводити ревізію прав на володіння 

маєтками, намагаючись якомога більше землі відібрати у шляхти і віддати 

у власність російським дворянам. Першими землями, які були використані 

для збільшення російського впливу на Правобережжі, стали наявні 

державні землі, а також маєтки, конфісковані у шляхтичів, котрі виступили 

проти російської влади. У 1793–1801 рр. за правління Катерини ІІ та її сина 

Павла І на землях Правобережної України великі земельні угіддя було 

роздано російським дворянам. У цей період лише у Подільській губернії 

маєтки отримали 34 особи [26, 5]. Серед російських дворян, які збільшили 

свої володіння завдяки Катерині ІІ, були А. Безбородько, Н. Новосельцев, 

Н. Репнін, М. Кутузов та ін. Як правило, винагороджувалися наближені до 

трону дворяни. Так, 22 вересня 1793 р., Катерина ІІ пожалувала гувернанту 

Великого князя Олександра генерал-поручику А. Протасову у спадкове 

володіння із числа конфіскованих маєтків містечко – Олевське з 

прилеглими селами Овруцького повіту Ізяславської губернії й села 

Ромашки й Бакумовку Київської губернії. Згідно звіту Т.Тутолміна від 

2 травня 1795 р. А. Протасов отримав у дар від Катерини ІІ маєтки з 2007 

ревізійними душами, що проживали у 1 містечку та 14 селах [108, 177–

179]. 

Проте, такі дослідники як Д.Бовуа [13], О.Козій [85, 26] та ін. не 

безпідставно вважають, що значного впливу ці роздачі на ситуацію в краї 

не мали. Оскільки немало з пожалуваних російським царедворцям маєтків 

через шлюби з поляками або шляхом продажу не раз переходили знову в 

руки поляків. Ті ж маєтки, що збереглися у власності росіян, хоча й 

складали відносно великі земельні володіння, проте були незначними 

вкрапленнями у загальний фон польського землеволодіння. До таких оаз 

російського землеволодіння належали маєтки князя Лопухіна у Київській 
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губернії та графів Кушелева-Безбородька, Гудовича, Маркова у 

Подільській [85, 26; 86, 23–24]. 

Після смерті Катерини ІІ, в 1795 р. для населення Правобережної 

України настала нова доба. Прихід до влади імператора Павла І привів до 

кардинального повороту в російській, як внутрішній, так і зовнішній 

політиці. На колишніх польських землях, в тому числі на Правобережжі, 

було відновлено дію Литовських Статутів та Конституції 8 травня 1773 р. 

Щоб остаточно узаконити поділ Речі Посполитої, Росія, Пруссія та Австрія 

15 січня 1797 р. підписали конвенцію трьох держав "про остаточний поділ 

Польщі" [41,59–63]. Хоча Павло І й підписав та ратифікував її, проте сам 

демонстративно засуджував факт знищення Речі Посполитої [63, 183–184; 

148]. З перших днів свого царювання він виявив відкриту прихильність до 

поляків. 29 листопада 1796 р. Павло І своїм указом звільнив всіх польських 

"політичних злочинців", повернувши окремим із них володіння [147]. 

Також його прихильність до поляків полягала у пожалуванні їм чинів, 

посад, поверненню конфіскованих маєтків та наданні нових. 

Навіть після придушення повстання під керівництвом Костюшка, 

польська шляхта не бажала миритися з ліквідацією Речі Посполитої. Так, у 

1796 р. шляхетські організації на Правобережжі проводили підготовку до 

нового виступу: велась агітаційна робота серед шляхти й селян, 

формувалися склади зі зброєю та військовим спорядженням. Яскравим 

прикладом був виявлений російською владою незаконний склад зброї 

шляхтича Трижицького із 800 рушниць та револьверів в с.Мовчан 

Ізяславської губернії. Арсенал графині Хоткевської у м.Чорнобилі 

налічував значну кількість рушниць і навіть три гармати. Власники цих 

арсеналів були покарані секвестр та конфіскацією майна [201, 172–173].  

На початку осені 1797 р. у руки поліції потрапив прощальний лист 

друзям від члена віленської асоціації Юдецького, який виїжджав у Італію. 

Із нього російська влада дізналась про мережу патріотичних польських 
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організацій, створену на приєднаних територіях. Розслідуванням даної 

справи зайнявся сам віленський генерал-губернатор Рєпнін. Справа 

"віленських заколотників" розглядалась в Сенаті у листопаді 1797 р., а вже 

в лютому 1798 р. Сенат приступив до розгляду справи по луцькому 

відділенні. Вартим уваги, на нашу думку, є виступ у Сенаті з даного 

приводу Державіна. Він заявляв, що одні розмови заколотників про 

спасіння від російського володіння їх батьківщини не є злочином, що вони 

не є природними підданими російського імператора, яким закон навіть за 

недонесення про підготовку до заколоту, загрожує страті. Попри все 

лояльне ставлення імператора до поляків, коли Павлу І стали відомі 

висловлювання з цього приводу Державіна, він наказав йому "не 

умнічати" [63, 190]. 

Про деяке загравання до польської шляхти свідчать одні з перших 

указів Павла І. Зокрема, 20 й 21 листопада 1796 p. були видані 

імператорські укази щодо конфіскованого майна керівника польського 

військового підрозділу І.Дзялинського та активного учасника польського 

повстання, одного з авторів конституції "3 травня" І.Потоцького. 

Імператор повернув конфісковану власність особам, яких за правління 

Катерини II називали серед найнепримиренніших та найнебезпечніших 

ворогів Російської імперії. Маєток І.Дзялинського, який нараховував 1949 

душ чоловічої статі, за компенсацію відбирався у графині Катерини 

Скавронської і повертався дружині Дзялинського – Феліції [108, 213–214]. 

Підставою для такого повернення послужило те, що останній частково був 

її спадком і приданим, а частково його було свого часу придбано на її 

гроші. Оскільки, за законодавством, чоловік не мав жодних прав на 

власність дружини, то маєток конфіскації не підлягав. Щодо графа 

І.Потоцького, то імператор Павло І поступив по-іншому. Усе майно 

поверталось графу. Якщо ж якась із частин маєтностей графа вже була 

комусь пожалувана, то за неї призначали компенсацію. Щоб краще 
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прив`язати І.Потоцького до імперії, а згодом й використати у її 

реформуванні, імператор ще до повернення маєтностей пожалував графу 

тисячу душ у великоросійських губерніях. Такий подарунок отримав й 

звільнений Т.Костюшко. Проте він відмовився стати російським 

поміщиком. Тоді, 30 листопада 1796 р., Павло І замість маєтку наказав 

видати Т.Костюшкові із державної казни 60 тис. руб.[63, 185]. 

На противагу своїй матері, Катерині ІІ, яка повертала маєтки в 

основному тим, хто не брав участі у повстанні і заявляв свою лояльність до 

імперії, Павло І любив іноді показати себе милосердним та виявляв 

прихильність до поляків, особливо в перші місяці свого правління. За 

даними Ю.Рудакової, у губерніях Правобережної України, польській 

шляхті було повернено близько 14 тис. душ селян чоловічої статі. При 

цьому не враховується маєток графа І.Потоцького, розміри якого не 

зазначено в указах [187, 104–106]. 

Якщо у когось з росіян відбирали наданий маєток і повертали 

попереднім власником, то відразу ж надавали відповідні компенсації, 

головним чином у великоросійських чи литовських губерніях. Лише 

генералу-поручику Т.Тутолміну, через зловживання якого під час його 

генерал-губернаторства велося слідство, компенсація була призначена 

пізніше. 

Прихильність Павла І до поляків, крім повернення конфіскованих 

маєтків, ще виражалась у пожалуванні останнім нових на території 

колишньої Речі Посполитої. В основному, такі нагороди давали за 

старанну службу у цілому чи виконання певного завдання, на зразок, 

відданість імператору чи державі. Не можна не погодитись із 

Ю.Рудаковою, що такі формулювання щодо поляків виглядають досить 

дивно [187, 105–106]. З цього приводу В.Семевський писав, що про 

призначення пожалування нерідко просили особи, що не мали на те 
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жодного права [196, 186]. Як правило, такі пожалування свідчили про 

давні зв`язки колишніх польських урядовців з російським двором. 

Маючи обмежений земельний фонд, Павло І часом жалував 

маєтності, що перебували в орендному чи пожиттєвому володінні. Щоб 

вступити у володіння, подарованим маєтком, новим власникам доводилось 

чекати смерті дожиттєвих власників або домовлятися з ними про обмін чи 

передачу майна.  

Одним з перших поляків, який отримав пожалування, став камергер 

імператора граф А.Ільїнський. Йому Павло І 19 листопада 1796 р. надав у 

"вічне й спадкове володіння" маєток у 2252 душі, в старостві Уланівському 

у Брацлавській губернії. Цікавою є доля однієї із власностей графа 

А.Ільїнського м. Житомира, який на час вступу Павла І на імператорський 

престол, виконував роль губернського міста. Хоча за часів правління 

Катерини ІІ, з метою перенести губернське правління Волинської губернії 

у містечко Звягіль, яке отримало назву Новоград-Волинський, його було 

викуплено імператрицею у графині Потоцької за 333579 руб. Однак роль 

губернського міста й надалі виконував Житомир. За проханням графа 

Ільїнського 19 листопада 1796 р. Павло І наказав перевести губернське 

управління у інше місто, але 14 грудня на прохання того ж графа 

Ільїнського імператором залишає статус губернського міста за 

Житомиром. Остаточний розрахунок за цю свою власність від російського 

уряду граф Ільїнський отримав вже за часів правління імператора 

Олександра [63, 194]. 

27 листопада 1796 року монарх жалує польському шляхтичу Карлу 

Глембоцькому "у нагородження ревності та відданості імперії" в минулому 

старостинське село Біле у Подільській губернії, яке налічувало 516 душ 

чоловічої статі. Указом від 21 червня 1797 p. можливість заокруглити свої 

володіння отримав ще один представник польської знаті, граф Міхал 

Мнішек. Йому імператор подарував королівські села, які прилягали до 
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його родинного маєтку Вишневця – Колосова й Спиколоси (91 душа) в 

Кременецькому повіті Волинської губернії [187, 106].  

Для нових пожалувань Павло І використав частини викупленого у 

казну Поберезького маєтку князя О.Любомирського. Зокрема, колишній 

секретар короля Станіслава Августа, статський радник Фріз, указами від 11 

квітня 1798 р. та 26 травня 1799 р., отримав у спадкове володіння із його 

складу 311 душ. 19 липня 1798 р. значно більшу частину у 1500 душ 

отримав на відшкодування збитків, зазнаних при розмежуванні територій 

Речі Посполитої й Новоросійської губернії, брат колишнього його 

власника князь Любомирський [187, 106]. 

У деяких випадках практикувалась зміна статусу уже наявних 

маєтків. Наприклад, 30 грудня 1796 р. Павло І надав князю Станіславу 

Понятовському, який був племінником королю Станіславу Августу, 

староства Канівське і Богуславське у Київській губернії. Умовою зміни 

статусу була відмова від староства Бобруйського в Мінській губернії, яке 

теж було у пожиттєвій власності останнього та домагання купівлі прав на 

староство Кагарлицьке [187, 106]. 

Однією з характерних особливостей правління імператора Павла І 

було надання ним у приватне чи орендне володіння великої кількості 

заселених маєтків. За даними В.Семевського, протягом свого короткого 

правління, 4 роки та 4 місяці, імператор роздав загалом по 

великоросійських та малоросійських губерніях 300 тис. душ чоловічої 

статі. Його ж мати за 33 роки свого правління пожалувала в спадкове 

володіння близько 425 тис.[195, 300] Тобто, як зазначає Ю.Рудакова, у 

відносних цифрах Катерина ІІ надала земельних володінь в 5,5 разів менше 

[187, 101–102]. Однією з причин таких значних пожалувань, на думку 

сучасників імператора, було переконання Павла І, що доля поміщицьких 

держав краща ніж державних. Павло І, вважав, що поміщикам легше 
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попередити повстання на зразок Пугачова, ніж управителям державних 

маєтків [196, 158–159].  

Павло І приділяв значну увагу дотриманню законності в нових 

імперських провінціях. Довідавшись, що багато чиновників у Мінській, 

Волинській, Подільській та Брацлавській губерніях, незаконно при-

власнили собі чужі маєтності й завдають кривди землевласникам, 

імператор 21 листопада 1796 р. наказав сенату провести розслідування та 

щотижнево доповідати про його результати [187, 102–103]. 

Ймовірно, саме ці обставини призвели до призначення нового 

генерал-губернатора цих територій: 1 грудня 1796 р. – воєнного 

губернатора Кам`янця-Подільського генерал-лейтенанта Сергія 

Вязьмітінова, а через три дні – 4 грудня 1796 р. новим воєнним 

губернатором Кам`янця-Подільського та генерал-губернатором 

Правобережжя імператор призначає генерал-лейтенанта Олександра 

Беклешова [63, 198]. За свідченням одного з тогочасних католицьких 

ієрархів, єпископа Станіслава Сестренцевича: "Імператор ненавидить усе, 

що він називає "Тутолмін" [63, 198]. Пізніше у своїх спогадах князь Адам 

Чарторийський писав, що страх, який нагнав Павло І на провінційних 

правителів, сприяв зменшенню їхніх зловживань [325, 120]. 

Вступ на престол нового монарха супроводжувався присягою 

підданих на вірне підданство. Цю присягу складали усі верстви населення 

імперії, крім селян-кріпаків та іноземців, які не перебували на державній 

службі. Внаслідок цієї традиції виникла правова колізія. Одночасно з усіма 

іншими, отримали можливість присягнути на вірне підданство Павлу І як 

звільнені учасники повстання 1794 р., так і землевласники, що емігрували 

та постійно жили за кордонами імперії в 1793–1796 pp., і за правління 

Катерини II були позбавлені прав її підданих. Принесення присяги на 

вірність новому імператору урівнювало всіх цих колишніх громадян Речі 

Посполитої в статусі з іншими російськими підданими. Таким чином, ті 
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хто виявив супротив поділу Речі Посполитої, але згодом виявили бажання 

принести присягу Павлу І, отримували право сподіватися на повернення 

своїх маєтків та право володіти нерухомим майном на території країни. Ті 

ж із звільнених учасників повстання, що відмовилися присягнути новому 

монарху, втрачали всі права підданих Російської імперії і змушені були 

виїхати за її межі. У перші ж місяці свого правління Павло І повернув 

частині помилуваних чи родичам їхні маєтки. Правда, в більшості випадків 

їх довелося відбирати у нових власників або надавати іншу компенсацію. 

У кого з нових власників відбирали маєтки, взамін компенсовували 

втрачене майно [187, 103]. 

Внаслідок поділу Речі Посполитої нерухома власність частини 

шляхти опинилася у різних державах. Уряди Австрії, Прусії та Росії, 

вважаючи, що ці шляхтичі більш схильні до участі у повстанні за 

відновлення Речі Посполитої, вирішили надалі не терпіти, щоб хтось з 

їхніх підданих був змішаним підданим. Це положення було прописане у 

статті ХІ конвенції "про остаточний поділ Польщі". Кожен шляхтич був 

зобов`язаний у п`ятирічний термін вибрати підданим у якого імператора 

він бажає бути [148]. Вибір можна було зробити лише один раз. У разі 

зміни рішення, майно могло бути конфісковане. Протягом відведених 

п`яти років шляхта мали продати, обміняти свої маєтки, розташовані за 

межами держави, підданими якої вони стали. Це правило стосувалося 

усього майна, яке могло стати власністю даних осіб за спадковим, 

роздільним між подружжям чи будь-яким іншим правом. За умови 

невиконання цього положення, маєтки іноземних підданих підпадали під 

конфіскацію. Кошти, отримані від продажу цих маєтків, при вивезенні за 

межі імперії митом не обкладалися. Належність маєтків та єпархіальних 

прав духовенства, які воно мало за межами держави проживання, 

визначались у ХІІІ статті конвенції "про остаточний поділ Польщі". 
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31 серпня 1798 p. указом Павла І київському й малоросійському 

генерал-губернатору, генералу О.Беклешову визначено порядок видачі 

паспортів для виїзду за межі імперії спільним підданим. 4 вересня 1798 p. 

аналогічний указ було видано кам`янець-подільському воєнному 

губернатору, генералу, графу І.Гудовичу [150]. В них йшлося, що паспорти 

можуть отримати тільки спільні піддані й лише для поїздки у прусські чи 

австрійські володіння на визначений термін. Перебування за межами 

імперії понад дозволений термін або виїзд з Австрії чи Прусії до інших 

держав карався секвестром маєтку з позбавленням права повернутись до 

Російської імперії. Ті ж, хто виїжджав до ворожої Росії держави вважалися 

зрадниками, а їх нерухоме майно конфісковувалося. Ті шляхтичі, які не 

мали нерухомого майна в австрійських чи прусських володіннях, не могли 

отримати паспорт з правом повернення. Ті ж, хто продав чи передав своє 

майно на території Російської імперії, у випадку виїзду за її межі, 

вважалися іноземцями. Повернутись назад вони могли лише на загальних 

підставах, тобто з дозволу імператора. Указом від 22 квітня 1799 р. 

російський уряд нагадував чиновникам, що лише з дозволу імператора 

можна видавати паспорти для виїзду за кордон спільним підданим [152]. 

Згодом термін, встановлений для спільних підданих, іменним указом було 

продовжено ще на 3 роки. А незабаром поняття "спільні піддані" взагалі 

було скасовано. Тим, хто не "встиг" спродати чи передати своє майно в 

іноземній державі, було дозволено і надалі вільно ним користуватися [187, 

104]. 

Частина польської шляхи, яка постійно проживала за межами 

Російської імперії й не мала змоги особисто наглядати за маєтками, 

продавала їх. Прикладом можуть послужити староства Канівське та 

Богуславське князя С.Понятовського. Як зазначає Ю.Рудакова: "Ці два 

українських староства …, за господарювання князя зразково організовані й 

дуже прибуткові, після кількох років чиновницького управління були в 
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повному спустошенні" [187, 107]. Князь С.Понятовський, який впродовж 

останніх кількох років проживав в Італії й не мав можливості особисто 

навести лад у маєтках, вирішив продати усю нерухомість в межах 

Російської імперії. Проте, як пізніше згадував князь, він уже майже досяг 

домовленості зі своєю сусідкою графинею О.Браницькою щодо продажу їй 

Корсунського маєтку, проте довелося продавати його у казну. Ймовірно 

причиною цього послужило бажання імператора подарувати Корсунський 

маєток, відомий красою тамтешнього палацу та околиці, своїй тодішній 

фаворитці Катерині Лопухіній [357, 103]. 

Маєтком Шендерівка в Богуславському повіті Київської губернії, що 

був ленним володінням, князь С.Понятовський обмінявся зі своїм кузеном, 

князем Ю.Понятовським, який натомість надав йому володіння за межами 

Російської імперії. Не дивлячись на те, що князь Ю.Понятовський був 

одним з керівників повстанських військ у 1794 р., Павло І іменним указом 

від 17 квітня 1799 р. дозволив цей обмін. 

Імператор прихильно ставився до своїх нових підданих. Так указом 

від 30 квітня 1799 р. Павло І дозволив вдові князя Антонія Яблоновського 

залишити на рік від дня смерті її чоловіка староство Чигиринське, 

отримане ним у пожиттєве володіння ще в 1757 р. за привілеєм короля Ав-

густа III. Відзначаючи певні заслуги деяких представників "польської" 

знаті, імператор, як правило, надавав їм земельну власність, причому в 

основному на Правобережній Україні. Тобто, простежується деяка 

розбіжність у політиці російського уряду. Якщо за Катерини ІІ маєтки 

польській знаті в основному надавались у великоросійських губерніях, то 

за Павла І – там, де вони й так мали вплив у суспільстві. Впродовж 

правління імператора у правобережних українських губерніях було 

повернуто нерухомість семи шляхетським родинам. І ще приблизно така ж 

кількість отримала близько 6 тис. душ нових пожалувань [187, 107].  
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Хоча імператор Павло І милостиво ставився до поляків впродовж 

усього нетривалого періоду свого правління, проте "польський" маєтковий 

фонд на території Правобережної України під час його правління 

зменшився приблизно на 19 тис. душ чоловічої статі [187, 101–107]. 

Цікавим є розпорядження російського уряду київському воєнному 

губернатору А.Беклешову від 26 січня 1779 р. Ним наказувалось 

поміщикам та управляючим їх маєтками повідомити про осіб польського 

походження, що проживають в їхніх маєтках та встановити за ними 

нагляд [306, 3]. 

Одночасно із поступовим скороченням шляхетського землеволодіння 

зріс загальний розмір "російської" нерухомої власності на цих територіях. 

В основному цей процес відбувався шляхом нових пожалувань. Деяке 

вповільнення темпів зростання власності російських чиновників 

спричинило повернення Павлом І частини маєтків шляхтичам. Так, лише 

трьом російським чиновникам, маєтки яких були відібрані й повернені 

попереднім власникам, була надана компенсація на території 

Правобережжя. До їх числа належить граф Валентин Естергазі. Йому 12 

січня 1797 р. було надано нерухомість з маєтків, конфіскованих в 

уніатського митрополита Ф.Ростоцького та інших церковних ієрархів у 

Волинській губернії. Маєток нараховував 616 душ (ніж втратив). Також 

компенсацію на території Правобережжя отримав генерал Т.Тутолмін. 

Після розслідування його діяльності на посаді генерал-губернатора у 1793–

1796 pp. імператор змилостивився і призначив йому в спадкове володіння 

Торчинський ключ без містечка Торчин у Луцькому повіті Волинської 

губернії, чисельністю 416 душ та 3031 душу з Поберезького маєтку. Отже, 

разом генерал Т.Тутолмін отримав 3447 душ. Третьою особою, яка 

отримала компенсацію на Правобережжі була княгиня Парасковія 

Гагаріна. Їй указом від 12 квітня 1799 р. було надано пожалування у 500 

душ із складу Поберезького маєтку. Всі інші компенсацій були надані 
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переважно на території колишнього Великого князівства Литовського [187, 

107–108]. 

Загалом на Правобережжі від Павла І земельні пожалування 

отримало 27 осіб. Як зазначає Ю.Рудакова: "...серед нових власників немає 

прізвищ найвищих сановників катерининських часів, які у 1795–1796 pp. 

отримали від імператриці пожалування на відповідній території". 

Винятком був лише полковник Андрій Стависький. Проте розміри маєтків, 

які йому були пожалувані від Катерини II – 206 душ і від Павла І – 302 

душі були, відносно невеликі. Крім того, своє перше пожалування від 

Катерини ІІ полковник швидко спродав [187, 107]. 

Більшість пожалувань імператора Павла І були невеликі за 

розмірами, як правило, в межах 500 душ. Лише 9 маєтків мали понад 1000 

душ. Найбільшим із пожалувань було Корсунське староство (5397), яке 

імператор, відкупив у С.Понятовського і подарував 16 січня 1799 р. 

Лопухіним. Другим великим пожалуванням було староство Таращанське у 

П`ятигорському повіті Київської губернії. Його імператор надав у 

пожиттєве володіння без сплати до казни кварти та інших податків 25 

листопада 1799 р. барону Огеру. Проте вже 3 липня наступного року з його 

складу було вилучено маєток у 203 душі та пожалувано київському 

цивільному губернатору Мілашевичу. А 22 вересня 1800 р. староство 

Таращанське у П`ятигорському повіті Київської губернії було 

перепризначено в спадкову власність. Станом на 22 вересня 1800 р. воно 

нараховувало 1551 душу чоловічої статі. 

Для інших великих пожалувань було використано Поберезький маєт-

ок, зі складу якого виділяли необхідні володіння. Так, указом від 8 квітня 

1798 р. імператор Павло І надав генералу графу І.Гудовичу маєток у 3 тис. 

душ. Ще більший подарунок отримав генерал-фельдмаршал граф Іван 

Салтиков 2-ий. Йому 25 липня 1798 р. було надано містечко Саврань і села 

Савранського, Чечельницького й Піщанського ключів у Подільській 
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губернії, загальною чисельністю 4026 душ. Проте найбільше пожалування 

зі складу Поберезького маєтку отримав граф Ягужинський. Йому указами 

від 12 жовтня та 17 грудня 1800 р. було надано 4464 душі в обмін на його 

нерухомість у Московській губернії [187, 108]. 

Загальна чисельність пожалувань зі складу Поберезького маєтку, за 

підрахунками Ю.Рудакової, становить 27 447 душ, тобто дві третини усієї 

кількості підданих цієї колись єдиної власності. Росіянам з цього числа 

було роздано 20905 душ, а компенсація росіянам та пожалування полякам 

становлять 6542 душі. Під час правління Павла І росіянам було надано 

маєтків, у яких проживало близько 30000 душ. Тобто приблизно дві 

третини від цього числа припадають на Поберезький маєток князя 

Любомирського [187, 108]. 

Ще одним обмеженням польсько-шляхетського землеволодіння 

стало введення норми, згідно з якою, якщо колишній власник землі 

впродовж десяти років не зміг довести в судовому порядку свого права на 

землю, то втрачав право на неї. Це рішення було прийнято 26 січня 1799 р. 

Сенатом за особистим проханням графа Гудовича, який керував Мінською, 

Волинською і Подільською губерніями [151]. Запровадження цієї норми 

пояснювалось необхідністю ліквідації претензій колишніх власників 

маєтків і запобігання марних судових процесів. 

У кінці XVIII – першій чверті ХІХ ст. триває процес законодавчого 

удосконалення, спрямований на формування умов та правил конфіскації 

маєтків. Серія указів передбачала не лише до яких категорії осіб слід 

застосовувати примусове відчуження майна, але й умови, за яких вони 

позбавлялись права на спадщину та інші форми заволодіння нерухомим 

майном.  

Ще одним ударом уряду по шляхетському стані стало переведення у 

1799 р. з Дубна та Бердичева до Києва польських торгових контрактів, із 

роботою яких царська влада пов`язувала таємні наради керівних діячів 
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польського суспільно-політичного руху. Це був ще один із заходів завдяки 

якому уряд намагався послабити економічні, політичні та ідеологічні 

позиції польської шляхти на Правобережній Україні.  

Початок правління Олександра І для Правобережної України 

характерний підпорядкуванням її губерній, як прикордонних, військовим 

губернаторам. Проте встановлення жорсткого контролю урядом 

Олександра І над політичним життям Правобережної України 

поєднувалося з лояльністю до багатих польських землевласників, в яких 

уряд бачив свою опору в приєднаному краї. 

Користуючись поступливістю царської влади та складним 

міжнародним становищем, польська шляхта намагалася добитися 

підтвердження своїх прав на ленні та емфітеутичні маєтки. Наприклад, у 

1806 р. Державною радою розглядалось подібне клопотання С.Ворцеля до 

міністра внутрішніх справ В.Кочубея [334, 96–97]. 

Після відновлення Наполеоном Польської держави у формі 

герцогства Варшавського, частина патріотично настроєної польської 

шляхти з Росії емігрує до Польщі. Там вони поповняють польські військові 

формування, які згодом будуть брати участь у Наполеонівському поході 

1812 р. Щоб стримати цей процес 24 серпня 1809 р. з`являється указ, яким 

передбачалася система покарань за нелегальну поїздку жителів 

прикордонних губерній за кордон [157]. Зокрема передбачались наступні 

заходи: простолюдинів, придатних до військової служби, віддавали до 

армії, а дворян та поміщиків передавали до суду із конфіскацією їх маєтків. 

Як уточнення з`явився указ від 5 жовтня 1809 р. Ним передбачались 

умови, при яких спадкоємці за нелегальну поїздку за кордон втрачали 

право на успадкування своєї частини спадщини [158]. 

Останніми двома указами російський уряд хотів зменшити кількість 

осіб, що взяли б участь у поповненні армії країн-супротивників [157; 158]. 
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Маніфестом від 12 грудня 1812 р. [159] було оголошено загальне та 

часткове прощення всім учасникам війни проти Російської імперії. Якщо ж 

амністовані впродовж двох місяців не повернуться із-за кордону, то їх 

маєтки підлягатимуть конфіскації. Проте, незважаючи на витіснення 

ворожої армії із території Російської імперії, на Правобережжі указом від 9 

грудня 1812 р. був залишений військовий стан. За його допомогою 

російські урядові кола сподівалися полегшити забезпечення армії усім 

необхідним [160]. Така ситуація тривала майже рік. Лише іменним указом 

від 30 листопада 1813 р. воєнний стан скасовувався на Правобережжі у 

зв`язку із "перебуванням діючої армії на границях із Францією" [162].  

24 жовтня 1813 р. затверджені правила конфіскації маєтків осіб, що 

самовільно виїхали за кордон і не повернулися у визначений термін [161]. 

Ці ж правила регулювали й управління конфіскованими маєтками. З цією 

метою російський уряд створив губернські комісії. Кожна з них отримала 

списки польських землевласників, маєтки яких підлягали конфіскації. 

Пошуком їх власності займалася поліція, на якій лежала вся 

відповідальність за маєтки до вирішення їх долі губернською комісією. 

Комісія мала право робити висновки щодо того, який маєток слід 

конфіскувати, а який залишиться у власників. Лише Комісія мала право 

розглядати усі спірні питання стосовно конфіскованих маєтків. Таким 

чином, конфіскації дали в руки місцевій російській бюрократії прекрасний 

засіб збагачення. Тиснучи на поляків та шантажуючи їх, російські 

чиновники отримували немалі хабарі за спокій [327]. 

Постійні військові конфлікти Російської імперії на Заході не давали 

можливості в період до 1815 р. проводити форсовану політику інтеграції 

Правобережної України до складу імперії. В значній мірі це було зумовлено 

значним переважанням шляхти над російським дворянством. Так, у 1812 р. 

загальна чисельність російського дворянства у Київській губернії разом з 

російськими чиновниками сягала близько 1170 осіб, а шляхтичів – понад 



 60
43677 чол. З них близько 3 тис осіб великими та середніми 

землевласниками, решту – становила дрібна шляхта [334, 93–94]. 

Фактично період до повстання 1830 р. характерний деяким 

заграванням із поляками, спробами проводити більш гнучку політику у 

земельних відносинах. Лише цим можна пояснити указ 25 квітня 1814 р. 

Ним тодішній імператор Олександр звільняв із полону поляків, які брали 

участь у боях з російськими військами. Більше того, їм поверталися 

конфісковані та секвестровані маєтки.  

Для визначення законності володіння нерухомою власністю, її 

прибутковість та обсягу угідь було розпочато їх земельний облік. Основну 

роботу по опису та класифікації всіх земель було покладено на 

експедицію, створену при Головній квартирі військ. Чиновники 

Генерального штабу описували приєднані землі, укладали карти з 

детальною характеристикою земельних угідь. Описувані маєтки ділились 

на спадкові й дані по чину. Проводилось їх розмежування. Для державних 

маєтків визначалась їх прибутковість. Всі ці заходи були спрямовані на 

збільшення надходжень із краю до імперської казни.  

Враховуючи те, що відомості з камерального опису Правобережної 

України не містили, на думку російського уряду, достовірних даних про 

прибутки у 1795 р. була розпочата нова ревізія. 28 вересня 1795 р. Катерина 

ІІ повеліла Т.Тутолміну надати відомості про старостинські маєтки та 

маєтки, що перебувають у пожиттєвому або іншому володінні поляків.  

З цією метою імператор наказав генерал-фельдмаршалу князю 

М.Репніну розробити правила проведення люстрації державних маєтків на 

Правобережній Україні. Пропозиції, висловлені князем, знайшли своє 

відображення у імператорському іменному указі від 10 квітня 1798 р. 

управляючому Мінською, Волинською і Подільською губерніями графу 

Гудовичу. Він передбачав проведення люстрації державних маєтків у 

приєднаних від Польщі землях [228, 77–77].  
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Для проведення люстрації старостинських та інших державних 

маєтків повелівалось створити повітові комісії, які мали складатися з 

повітових маршалків, підкоморного і хорунжого. До них передбачалося 

приєднати в кожному повіті повітового землеміра, городничого та одного 

члена нижнього земського суду. Імператор вважав доцільним для нагляду 

над проведенням люстрації призначити членів казенної палати або 

чиновників інших присутніх місць, яким доручалось по декілька повітів. У 

всіх своїх діях наглядачі мали звітувати в казенну палату, яка мала надати 

їм дозвіл та чіткі вказівки щодо вирішення виникаючих проблем. 

Відповідно казенна палата з кожного питання зверталася до 

губернатора [228, 78–78]. 

Усі члени люстраційної комісії присягали у тому, що вони в ході 

ревізії будуть виступати незацікавленою стороною та діяти по 

справедливості [228, 78]. 

Свою роботу кожна комісія мала почати зі збору старих свідоцтв та 

інвентарів всіх староств та інших державних маєтків свого повіту. На 

основі усіх даних, отриманих в ході ревізії, комісія мала описати кількість 

посіву кожного року зернових, визначити їх середній урожай залежно від 

місцевості та якості землі. Вагоме місце при люстрації відводилося 

дослідженню інших прибуткових статей. Однією з них були дні панщини 

та інші роботи, виконувані місцевими жителями [228,79].  

Якщо при попередніх люстраціях орендарі надавали інвентарі та 

економічні регістри своїх помість лише за останні три роки, то тепер 

імператор вимагав надати їх за останніх шість років. На основі отриманої 

інформації та її аналізу комісія мала розробити нові положення, які визначали 

не лише площу посіву зернових та пропорційний урожай, але й дні панщини. 

Також у нових економічних регістрах мали бути описані усі існуючі оброчні 

статті: прибутки з корчмів, млинів, садів, городів, рибних ставів і як прибутки 

з них використовуються. На основі аналізу даних за попередніх шість років і 
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останньої люстрації, мали бути встановлені розумні платежі з цих статтей. 

Проте, розуміючи, що частина власників забажає приховати реальний стан 

справ, імператор вимагав за кожною із цих статтей прибутку пред`явити 

оригінальні контракти. Більше того, власник мав підтвердити особистою 

присягою, що ці контракти не фальшиві. У випадку, коли виявиться що 

прибутки у контракті заменшені, то за такий поступок стягався штраф у 

розмірі прибутку із цієї статті за останні три роки. Це стягнення ділилось 

порівно між старостою чи власником з однієї сторони та орендарем. Не 

залишив російський уряд без уваги й таку статтю прибутку, як чинш та інші 

призначені платежі, які теж вимагалося точно описати у нових інвентарях. 

Також в обов`язки люстраційної комісії входило дослідження кількості та 

якості сіна, яке збирається в маєтку [228,79–81]. 

Оскільки вартість маєтку оцінювалась кількістю робочих рук, 

комісія мала дослідити не лише кількість населення маєтку, а й кількість 

сімей, яку вони складають та платежі, які сплачують [228,82]. 

Усі ці статті прибутків комісія мала описати, вирахувати їх середню 

ціну та вказати у нових інвентарях. Пізніше ці інвентарі подавалися на 

розгляд в казенну палату, яка після розгляду їх губернатором, 

затверджувала і встановлювала розмір платежів до казни [228,81]. 

Єдиним, що не досліджувалось люстраційною комісією, були ліси. 

Це пояснюється тим, що власникам чи орендарям державних маєтків 

заборонялось використовувати ліс у комерційних цілях. Вони мали право 

рубати дерева лише для власного використання, для будівництва споруд у 

маєтку та на дрова. Якщо ж власник хотів продати ліс, то він мав 

звернутися у казенну палату і отримати від неї дозвіл на такі дії. Після 

продажу лісу власник мав подати у казенну палату та губернатору 

інформацію про те, скільки було продано лісу та якого: будівельного чи на 

дрова [228, 81–82]. 
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Наступним кроком у справі перевірки прав на володіння нерухомими 

майном став імператорський указ від 13 березня 1805 р. за №1093. Ним 

місцеву адміністрацію Правобережжя уряд зобов`язував надати 

інформацію про іноземців, які не маючи офіційного визнання своїх 

дворянських прав, володіли нерухомим майном на території краю. 

Особливу увагу чиновників Сенат звертав на необхідність перевірки 

дворянських документів та їх підтвердження імператором перед записом 

цих дворян у родовідні книги [291,1–24]. 

Так за даними громадянського департаменту Київського головного 

суду у Київській губернії станом на 22 червня 1805 р. нараховувалось 20 

іноземних дворян, які без належного визнання їх дворянства володіли 

населеними маєтками [291, 26–36]. 

Місцева адміністрація мала надати відомості про те, хто саме з 

іноземних дворян без імператорського затвердження внесений у родовідні 

книги та володіє нерухомим майном, за яким кріпосними та купчим ці 

маєтки перебувають у їх власності, скільки душ нараховують маєтки та 

яким шляхом придбані. Проте київський головний суд змушений був 

визнати, що не може надати таку інформацію, оскільки нею не володіє. Із 

цією метою ним було направлено звернення в місцеве дворянське 

депутатське зібрання про надання в суд відомостей про іноземців, 

внесених у родовідні книги. Зібравши усі наявні відомості, цивільний 

департамент Київського головного суду у своєму докладі зазначив, що "в 

деяких маєтках у цій відомості не вказано коли, і після кого воно їм 

дісталось, тому що про час придбання їх відомостей немає, а деякі з них є 

придбані ще за існування польського уряду, до приєднання даного краю" 

[291, 44]. Тобто, російський уряд не обмежувався лише перевіркою прав на 

володіння нерухомим майном поляків, а шукав різні способи збільшення 

російського землеволодіння. 
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Цінним для нашого дослідження є указ Олександра І від 23 березня 

1818 р. Ним імператор зобов`язав кріпосників дбати про забезпечення 

селян необхідною кількістю хліба для харчування та посіву. Власникам 

заборонялось вивозити зерно з маєтку до тих пір, поки їх селяни не 

зроблять необхідних запасів. До порушників цього указу 

запроваджувались суворі штрафні санкції аж до конфіскації маєтку 

землевласника та переведення селян у розряд державних. Окрім того, 

кріпосники були зобов`язані власним реманентом та худобою засівати 

поля безтяглових селян та посприяти у придбанні останніми худоби. Цим 

ж указом дещо полегшувалися селянські повинності, селяни могли вільно 

продавати власноруч виготовлену продукцію, молоти зерно на жорнах та 

ін. [76, 316] [163]. 

В кінці XVIII – першій чверті ХІХ ст. російський уряд продовжував 

люстрацію державних маєтків, що перебували у тимчасовому володінні 

шляхти. Це було зумовлене необхідністю позбавити унеможливити 

перетворення державних маєтків, наданих на правах оренди, у приватні – 

шляхом продажу, дарування, успадкування та оформлення фіктивних 

документів щодо власності на них. 

Отже, у кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. на Правобережній 

Україні поміщики володіли такими маєтками, як: вотчинні (приватні) [119, 

798–800], старостинські, поєзуїтські, ленні [115, 274–281]. 

Вотчинне землеволодіння шляхтичі отримували і передавали у спадок 

на правах повної приватної власності. До цього типу також належали 

куплені та подаровані землі на правах повної приватної власності.  

Старостинські, поєзуїтські та ленні землі були державною власністю, 

яку тимчасово передавали на певних умовах оренди шляхетській знаті. У 

1793 р. з метою перевірки права на володіння маєтками було розпочато 

опис новоприєднаних земель. Ревізія державного майна передбачала 

розподіл володінь на державні та приватні, а також з`ясування кількості 
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прибутків, котрі можна одержувати з них та удосконалення системи 

управління землями. Проте, процес розмежування приватних та державних 

земель затягнувся на всю першу половину ХІХ ст.[15, 86–87]. 

Для мобілізації коштів, так необхідних для модернізації власного 

господарства, поміщики Правобережної України протягом всієї першої 

половини ХІХ ст. регулярно здавали свої маєтки у оренду та посесію. Не 

відставала від них й держава, здаючи свої землі у оренду чи посесійне 

управління. Так, напередодні реформи 1861 р. 85 % приватних і державних 

маєтків у Волинській губернії перебували в орендному чи посесійному 

користуванні. Досить часто це призводило до зміни власників. З одного 

боку, цей спосіб давав можливість поміщикам та державі швидко 

мобілізувати необхідні кошти, а з іншого – призводив до розорення та 

дезорганізації цих маєтків та життя селян, які там проживали [18, 81]. 

Про основну причину аграрної політики російського уряду на 

Правобережній Україні в досліджуваний період свідчить розпорядження 

міністра внутрішніх справ Російської імперії київському, волинському і 

подільському генерал-губернатору. У ньому чітко вимагалося, щоб усі 

російські поміщики, які мають маєтки на Правобережжі, навіть, якщо не 

проживають в краї, вносились у місцеві родовідні книги й брали участь у 

виборах в місцеві органи влади. Якщо ж з певних причин вони не можуть 

бути на час виборів на Правобережній України, то щоб свої голоси 

довіряли іншим, як правило, російським поміщикам [129, 58–59]. 

У 1795 – 1835 рр. російський уряд проводив ревізію державних 

маєтків, перевірку шляхетських прав та документів на право володіння 

землею. Посилено розшукувались старостинські та ленні маєтки. Хоча 

складна політична ситуація у тогочасній Європі, безперервні війни 

змушували імперський уряд проводити ліберальну політику на приєднаних 

землях, проте саме в цей період готувався ґрунт для більш рішучих заходів 

для збільшення російського землеволодіння.  
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2.2. Земельна політика російського царату в 30–50–х роках ХІХ ст. 
 
 
 

Незадоволення поляків знищенням Речі Посполитої та зменшення 

їхньої політичної ролі привели до польського повстання 1830–1831 рр. 

Цілком логічним є той факт, що колишня польська шляхта не бажала 

миритися із становищем, у якому опинилась. Російська імперія не вперше 

порушувала свої обіцянки, які давалися жителям приєднуваних територій. 

Спочатку ішов період загравання із поступовим обмеженням політичного 

та економічного домінування шляхти. Однак із кожним роком число 

ображених російським урядом зростало. Їх ряди в основному поповнювали 

особи, які втратили свої маєтки. Значну кількість становила дрібна шляхта, 

яка розуміла, що втративши право на дворянство, вона перетворяться у 

простих селян. У наслідок загострення міжнародних відносин у Європі, 

балканській кризі виникли умови, сприятливі для повстання, яке 

розпочалося 17 листопада 1830 р. 

Росіяни вміло використали його як привід до відкритого наступу на 

власність шляхти. Саме події 1830–1831 рр. стали переломним моментом у 

ставленні уряду до польського питання. Піднявши зброю проти влади, 

польська шляхта тим самим дала можливість останнім перейти до більш 

кардинальних заходів по інкорпорації приєднаних земель. Як слушно 

зазначає з цього приводу Д.Бовуа: "Все мистецтво поліцейського режиму 

Миколи І полягало в тому, щоб при найменшій нагоді завдавати 

якнайдошкульніших ударів, тримаючи у страхові колишні польські тери-

торії" [13, 318]. 

Участь шляхти у повстанні 1830–1831 рр. російський уряд сприймав 

як зраду країні. При цьому забувався той факт, що до складу імперії 

ввійшла більшість територій суверенної колись Речі Посполитої. Росіяни 
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вдало використали на Правобережжі польське повстання для застосування 

більш радикальних заходів. З цього приводу Б.Миронов зазначає, що у цей 

період у Російській імперії формувався, так званий, польський синдром. 

Коли уряд все більше й більше переходив від поміркованої інтеграції 

приєднаних територій до рішучих, а то й репресивних заходів[111, 38–39]. 

На думку Д.Бовуа, "повстання 1831 р. було всього лиш причиною" 

застосування більш кардинальних заходів до шляхти [13, 144].  

Цікавим є той факт, що на його початку землевласники Віленської, 

Гродненської та Волинської губернії завірили імператора у своїй підтримці 

та відданості Російській імперії [115, 40–41]. 

На Правобережній Україні повстання не мало значного поширення 

через малу кількість активних прихильників. Для його ліквідації уряд 

використав як противагу полякам українських селян. З цією метою у 

1831 р. генерал-фельдмаршал князь фон дер Остен-Сакен підготував 

звернення до українських селян. Ним генерал-фельдмаршал закликав селян 

не слухати осіб, які будуть закликати та примушувати їх до повстання, а 

захоплювати їх та передавати російській владі. Більше того він пообіцяв, 

що селяни, які допоможуть викрити зраду своїх поміщиків отримають 

волю. Завдяки цьому зверненню та споконвічній ненависті українських 

селян до поляків-шляхтичів польське повстання не знайшло підтримки на 

правобережних землях. Навпаки, селяни влаштовували облави на 

повстанців, а після побиття за свої кривди, здавали російській армії або 

поліції. 

28 вересня 1831 р. на засіданні Комітету у справах західних губерній 

розглядалось питання про звільнення на волю селян, які під час повстання 

донесли на своїх панів. Проте, на думку більшості членів Комітету, у 

імперії не було закону, який би звільняв селян за донос на своїх панів. 

Публічне прийняття такого закону лише ускладнило б ситуацію, оскільки 

спровокувало б значну кількість "безпідставних" доносів на панів з боку 
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селян. Тому питання про звільнення кріпаків розглядалося лише 

індивідуально і лише з дозволу царя [7, 526]. Як наслідок, було розглянуто 

лише одну справу Семена Бурделюка, який повідомив владу про 

причетність до повстання свого пана Т.Левицького ще у травні 1831 р. А 

вольну, підтверджену імператором, отримав аж 30 липня 1835 р. [13, 73–

74]. На нашу думку, таке зволікання із наданням вольної пов`язане із 

масовими доносами селян на своїх панів та розгромом селянами 

повстанських загонів. Таким чином, міг виникнути прецедент, коли значна 

частина селян Правобережної України отримала б волю, а інша ні, що б 

призвело до напруження у регіоні. 

Д.Бовуа у своїй монографії "Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська 

шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863)" наводить 

досить красномовні дані про співвідношення між кількістю багатих 

повстанців та бідної шляхти. Зокрема, за його підрахунками, лише у 

Київському повіті було порушено справи проти 400 незаможних шляхтичів 

і лише 19 багатших землевласників. Загальна ж чисельність повстанців на 

Правобережжі мала б бути 10 тис. чоловік [13, 144–146]. На нашу думку, ці 

дані реально відображають картину тогочасних подій на Правобережній 

Україні. Землевласники, відчуваючи за собою пильний нагляд поліції та 

армії, намагалися без потреби не ризикувати. Так, перше вогнище 

повстання на Волині виникло лише у квітні 1831 р. і охопило лише 

Волинське полісся. Тобто лише західну частину губернії. Повсталі, очолені 

молодим поміщиком Людвігом Стецьким, захопили міста Володимир, 

Ковель, Овруч, завдали ряд поразок царським військам. Проте, через 

нерішучі дії та невпеність у перемозі його керівництва волинські повстанці 

зазнали поразки. Як зазначає з цього приводу О.Бундак, повстання 

"виявилось найслабшим в порівнянні з шляхетським рухом у інших 

губерніях". Загалом же у Волинській губернії налічувалось 1429 пасивних 
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учасників боротьби. Проте воно прискорило шляхетські виступи у 

Київській та Подільській губерніях [18, 26]. 

Вони займали, як правило, очікувальну позицію, чекаючи приходу на 

Правобережжя польських військових загонів. Бідній шляхті, окрім свого 

життя, не було що втрачати. Перевірка перевірки росіянами прав на 

визнання їх у дворянстві й декласація частини з них сприяли поповненню 

рядів повстанців бідними шляхтичами. Ці обставини й спровокували таку 

значну різницю між активністю бідної та заможної шляхти у повстанні.  

Під час заколоту у Волинській та Подільській губернії було 

запроваджено військовий стан. Край було передано в підпорядкування 

головнокомандувачу російської армії фельдмаршалу, графу І. І. Дібичу-

Забалканському [172]. Про терор проти поляків, учасників повстання, 

свідчить іменний указ від 22 березня 1831. Ним передбачалось усіх винних 

у заворушеннях судити військово-польовим судом. Присуди над 

обвинувачуваними передбачалося виконувати на місці [174].  

4 червня 1831 р. було оголошено загальне прощення усім, хто 

добровільно заявить про своє розкаяння за участь у повстанні. Таким 

особам представники російської влади у краї мали видавати посвідчення 

про розкаяння. Помилування надавалося навіть тим шляхтичам, які брали 

участь у боях. Також цим особам гарантувалось збереження їхніх маєтків. 

Лише головні організатори та керівники повсталих не підпадали під цей 

указ. Хоча й і їм надавалося право звертатися про помилування. Тим, хто 

повторно брав участь у повстанні, більше помилування не надавалося 

[176]. 

7 серпня 1831 р. за розпорядженням Київської губернської комісії у 

розгляді справ учасників повстання було накладено секвестр на маєтки 

62 осіб. Із них Івану Стемпковському, Осипу Хорошію, Каролю 

Якубовському, Станіславу Вислоцькому, Тадеушу Івашкевичу за 

постановою головнокомандуючого 1–ю армією генерал-фельдмаршала 
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графа Сакена маєтки були повернуті, у зв`язку з тим, що згадані поміщики 

"покаялась" у своїх діях і ніякої активної участі у повстанні не брали [285, 

1–15]. Станом на 29 серпня 1832 р. Київська губернська комісія по 

розгляду справ учасників повстання передала 12 справ для вирішення 

рішення головнокомандуючому графу Сакену, а на маєтки 45 шляхтичів 

наклали секвестр [285, 17]. 

12 листопада 1831 р. київський цивільний губернатор звертається до 

київського воєнного губернатора листом за №12467 з проханням про 

виділення необхідних коштів для створення окремого відділення, яке б 

розглядало справи про учасників польського повстання та конфіскацію їх 

маєтків. Для нормального забезпечення роботи комісії губернатор просить 

виділити кошти для утримання одного секретаря (1200 р. – в рік), одного 

столоначальника (800 р.) та двох писарів (по 400 р.) Також на канцелярські 

потреби просить виділити 500 р. у рік. Загалом кошторис комісії на рік мав 

становити 3300 р., які мали виділятися із прибутків, отриманих від 

конфіскованих маєтків [313,1–4]. 

Із не меншим запалом каральна машина працювала й на Волині. 

Лише за грудень 1832 р. в губернії було конфісковано майно у 72 

осіб [37,7], а на початку 1833 р. ще 107 осіб було притягнуто до 

кримінальної відповідальності [37, 17]. Восени 1832 р. Володимирський 

повітовий суд розглядав справи шляхтичів В.Мощинського (Луцький 

повіт), Ф.Конаржевського (Рівненський повіт), Б.Шуровського та 

Т.Рибчинського (Володимирський повіт), відставного поручика 

Є.Тадеушова (Новоград-Волинський повіт), графів Й.Залуснія 

(Дубнівський повіт) та К.Лжаровського (Кременецький повіт) [37,2] та ряд 

ін. 

22 січня 1832 р. іменним указом Сенату було відмінено військовий 

стан, а 24 лютого того ж року було створено Київське генерал-

губернаторство у складі Київської, Волинської та Подільської 
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губерній [179; 180]. Запровадженням воєнного стану у цих губерніях і 

подальшим створенням генерал-губернаторства на чолі із військовим 

свідчили про наміри уряду надалі проводити більш жорстку політику.  

Фактично, шляхом залякування та використання протистояння між 

українцями та поляками російському уряду вдалось не допустити до 

поширення повстання на Правобережжі. Тих же, хто взяв участь у 

повстанні, імперський уряд, як правило, висилав в Сибір або у внутрішні 

губернії. Окрім арештів та висилок застосовувалась конфіскація маєтків, 

які передавались до казни. З цією метою уряд підготував ряд указів, які 

мали забезпечити умови конфіскації маєтків учасників повстання. Указом 

імператора Миколи І від 21 грудня 1830 р. встановлювалося, що "...маєтки 

порушників вірнопідданого обов`язку, котрі вступають у число ворогів 

Держави підлягають конфіскації".  

Указом Сенату від 22 березня 1831 р. передбачалось передати 

конфісковані у повстанців маєтків в управління інвалідному фонду, який 

виплачував пенсії особам, що стали інвалідами внаслідок служби в армії. 

Проте більшість з конфіскованих маєтків перебували у борговій заставі. 

Тому вже 10 травня 1832 р. їх передали в управління місцевим Казенним 

палатам. Прибутки, отримані з конфіскованих маєтків, направлялись на 

погашення боргів, а інвалідний фонд отримував лише 5% з прибутку 

маєтку [226, 8.].  

Кожний конфіскований маєток старанно описувався, робилися 

статистичні таблиці про його економічні можливості, борги. Це було 

зумовлено значними борговими зобов`язаннями по конфіскованих маєтках 

та необхідністю їх погашення. Вияснення фінансового стану 

конфіскованих маєтків та сплату боргів   було покладено на спеціально 

створені ліквідаційні комісії.  

Проте російський царат не спішив повертати кредиторам закладені 

маєтки. Основною причиною було те, що кредиторами, як правило, 
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виступали поляки. Отже, віддавши конфіскований у поляка маєток – 

поляку, уряд не добивався зменшення польського землеволодіння. Тому 

цілком прогнозованим є рішення Миколи І, щодо передачі конфіскованих 

маєтків кредиторам. Імператор вважав, недоцільно повертати переданих у 

казну селян поміщикам [227, 48]. Ще одним досить хитрим ходом у 

боротьбі за зменшення виплат була наступна резолюція Миколи І: "...казна 

відповідає лише за ту частину боргу, яка рівняється вартості маєтку... в 

жодному випадку казні платити більше не варто" [227, 48]. Цими 

резолюціями ліквідаційні комісії ставилися до відома, як вони мають 

чинити з боргами конфіскованих маєтків.  

6 травня 1831 р. появився ще один указ, який передбачав накладення 

секвестру на маєтки тих осіб, які брали участь у польському 

повстанні [175]. Наступним кроком репресивної політики щодо осіб, 

запідозрених в участі у повстанні, став указ від 14 грудня 1835 р. "Про 

право казни на успадкування майна після померлих заколотників Західних 

губерній". Ним держава позбавляла права на спадок учасника польського 

повстання. Цим указом уряд подбав про те, щоб майно не залишалось і 

надалі в сім`ї. Частина спадку, яка мала належати повстанцю, після смерті 

теперішнього власника переходила до казни [194, 1].  

Лише протягом 1831 р. було конфісковано і накладено секвестр на 

маєтки 57 приватних осіб та Овручського василіанського монастиря, 

підозрюваних у польському повстанні (див. табл. 2.1). 

У Російській імперії передбачалася конфіскація не лише того майна, 

що перебувало у безпосередній власності повстанця, а й того, що могло 

надійти йому у спадщину. Таким чином, виникло досить своєрідне явище. 

Батьки повстанця до своєї смерті володіли своїм родинним маєтком, 

знаючи, що після смерті він буде конфіскований у казну ворожої їм 

держави. Також вони були позбавлені права продавати свої маєтки або їх 

частину, яка мала належати сину-повстанцю. Така практика означала для 
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маєтку поступовий занепад та розорення, адже жодний із батьків не був 

зацікавлений, щоб віддати ворогу родинне помістя у доброму фінансовому 

стані. Бажаючи захистити нову власність від повного розорення, волинське 

губернське правління звернулось до уряду за інструкціями. Відповіддю на 

це звернення став Указ Сенату за №49082 від 28 серпня 1833 р., який 

містив рекомендації щодо конфіскованих маєтків, які перебували у 

дожиттєвому володінні батьків повстанців. 

Таблиця 2.1 

Власники понад 1 тис. кріпаків-чоловіків, маєтки яких були 

конфісковані [319, 1–9] 

№ 
п/п Власник Повіт 

Чисельність 
кріпаків- 
чоловіків 

1.  Граф Олександр Потоцький Уманський 11558 

2.  Граф Владислава Потоцький Липовецький 3432 

3.  Граф Герман Потоцький Липовецький 1569 

4.  Князі Владислав  

та Роман Сангушки 

Липовецький 3158 

5.  Граф Мечислав Ходкевич Радомишльський 2514 

6.  Людвік Осипов Стецький Радомишльський 2059 

7.  Граф Герман Потоцький Махновський 1569 

8.  Князь Михайло Михайлович  
син Радзивіла 

Радомишльський 1448 

 

Згідно з цим указом маєтки перш за все втрачали право вотчини і 

переходили у розряд дожиттєвого володіння. Усе майно, прибутки та 

борги маєтку старанно описувалися. Їх дожиттєвим власникам помістя 

залишалося тільки тоді, коли вони давали підписку про збереження 

цілісності маєтку та законне управління ним. Якщо ж тимчасові власники 

управляли маєтком із метою отримання максимального прибутку, не 



 74
дбаючи про збереження його, то у судовому порядку їх могли позбавити 

права подальшого володіння ним. Більше того, нанесені маєтку збитки 

мали бути відшкодовані. Нагляд за цими помістями покладались на 

казенну палату та дворянські опіки, які мали не допустити їх розорення. 

Після смерті пожиттєвих власників, маєтки переходили у власність 

держави [227, 233–234]. 

Проте шляхта не бажала миритися із втратою маєтків. Щоб 

зменшити свої втрати, деякі з них намагаються оформити свої маєтки на 

дружин, оформити відповідні боргові зобов`язання із них. 27 вересня 

1833 р. Київському, Подільському та Волинському генерал-губернатору з 

Департаменту державних маєтків міністерства фінансів було направлено 

лист за №1559 щодо вжиття заходів стосовно захисту конфіскованих 

маєтків від оформлення на них фіктивних документів. Ним, зокрема, 

передбачалося звернути особливу увагу Ліквідаційних комісій на спроби 

деяких чиновників оформляти фіктивні боргові документи на конфісковані 

в учасників польського повстання маєтки [283, 1]. 

Реагуючи на лист департаменту державних маєтностей від 27 

вересня 1833 р., із канцелярії Київського військового Подільського та 

Волинського генерал-губернатора у Київську, Подільську та Волинську 

губернії 11 жовтня направили розпорядження. Ними губернаторам було 

доведено до відома щодо незаконного оформлення боргів та інших 

документів на маєтки. Також їм рекомендувалось вжити заходів щодо 

унеможливлення підробки документів. Із листування цивільних 

губернаторів Правобережних губерній із канцелярією генерал-губернатора 

видно, що принаймні Подільською Ліквідаційною комісією уже виявлено 

таку спробу. Зокрема, у звіті Подільського цивільного губернатора 

читаємо наступне: "...В розпорядженні цієї Комісії була вже подібна 

претензія поміщиці Юліани Ванди Уруської щодо маєтку Олександра 

Собанського по закладному листу його від 10 січня 1831 р. на 5500 рублів 
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сріблом...". Проте у цьому випадку комісії стала у нагоді дата оформлення 

закладної – 10 січня 1831 р., тобто, після початку польського повстання. 

Відштовхуючись від цього, комісія зробила висновок, що "...від часу 

складання цього закладного листа і маючи на увазі, що із беззаперечних 

актів лише ті, які складені до початку повстання в межах Росії, можуть 

бути прийняті в боргову масу до задоволення, признала дану претензію 

Уруської незаконною" [283, 4]. 

З метою запобігання підробки чиновниками імперії боргових 

документів на конфісковані маєтки їх додатково попередили про особисту 

відповідальність за фальсифікацію документів. Також Київський 

цивільний губернатор рекомендував місцевим чиновникам: "...засобами 

відомими їм по місцевості, старатись запобігати подібним діям, доносячи 

про кожну особу, яка замахується на такі протизаконні дії 

начальству" [283, 4–7]. 

Проте шляхта і надалі шукала шляхи збереження якщо не майна, то 

принаймні його грошової вартості. Одним із таких шляхів стало 

положення Комітету Західних губерній від 4 липня 1835 р., яке дозволяло 

дружинам повстанців повернутись в імперію й надалі володіти своїм 

особистим майном. Шляхтичі вирішили використати це положення з 

метою продажу нерухомості. Про одну із них дізнаємося із листування 

Міністра внутрішніх справ та Київського воєнного генерал-губернатора від 

19 липня 1836 р. В ній міністр повідомляв генерал-губернатора, що 

дружина Собанського, який був учасником повстання І розряду, видала за 

кордоном довіреність Іосифу Регульському на розділ спільного із сестрою 

маєтку у Волинській губернії. Міністр внутрішніх справ вказував на 

необхідність вжити заходи щодо запобігання продажу, дарування чи 

закладання в борг цього майна. Будь-які прибутки, отримувані з 

нерухомості на території імперії, заборонялось вивозити за кордон і тим 

самим підтримувати учасників повстання [292, 390]. 
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Нерухома власність осіб, які перебували за межами імперії більше 

дозволеного часу, передавалась у дворянську опіку. Прибутки 

використовувались для виплати боргів та утримання дружини та дітей, що 

проживали в межах імперії. Сума, що залишалась, клалась на депозит. Під 

цю норму російського законодавства підпав маєток графині Гонорати 

Борженської у Махновському повіті Київської губернії. Згідно указу 

17 квітня 1834 р. усе її майно на території імперії підпадало під опіку, 

оскільки графиня перебувала за межами імперії з 1820 р. Відповідне 

розпорядження було підготовлене Київським цивільним губернатором 21 

жовтня 1836 р. [292, 426]. 

Одним із шляхів збереження та повернення нерухомої власності 

учасниками польського повстання 1830–1831 рр. були "юридичні 

протиріччя". Одне із таких ми можемо прослідкувати за матеріалами 

Центрального державного історичного архіву України у м. Києві. По 

тогочасному законодавству учасники повстання карались конфіскацією 

усього нерухомого майна. Проте на той час Польща перебувала у складі 

Російської імперії на правах широкої автономії. А якщо розібратися по 

суті, то це фактично був союз держав, які об`єднував один монарх. Такий 

статус підтверджує наявність у тогочасній Польщі власної конституції, 

збройних формувань та інших атрибутів незалежної держави. Після 

придушення повстання, російський імператор оголосив на території 

Царства Польського амністію його учасникам. Таким чином, виникло 

"юридичне протиріччя". З однієї сторони заколотники карались 

конфіскацією майна, а з другої їм надавалось помилування. Тому, ті з 

шляхтичів, які повертались із-за кордону на територію Королівства 

Польського і знову приносили присягу на вірність російському імператору, 

одночасно претендували на повернення їм їхньої власності й в інших 

частинах імперії. Серед шляхти Правобережної України, яка скористалася 

цією можливістю слід назвати: графа Августа Потоцького [292, 126], 
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поміщика Новограда-Волинського повіту Дескуру [292, 256], Фадея 

Пржеборовського [292, 402–407]. Російський уряд повернув їхні маєтки. 

Проте вони були позбавлені права надалі володіти нерухомістю в межах 

імперії. Повернуті маєтки та нерухомість, згодом отриману в спадок чи в 

дар, вони мали продати впродовж трьох років.  

Значна кількість випадків, коли шляхтичі, отримавши помилування в 

Царстві Польськім, стали вимагати повернення маєтків на Правобережжі, 

змусила російський уряд ще раз переглянути процедуру помилування та 

повернення маєтків колишнім повстанцям. Цю роботу було покладено на 

Комітет західних губерній. Ним було розглянуто порядок проведення та 

вирішення справ щодо повстанців, які проживали на Росії, але перебували 

у підданстві Царства Польського та повстанців, які були народжені на 

Правобережжі, але володіли майном також і в Царстві Польському. За 

положенням Комітету, затвердженому імператором 18 травня 1836 р., 

намісник Царства Польського, перш ніж надавати можливість принести 

присягу повстанцям і тим самим отримати помилування, мав зв`язатися з 

губернатором краю в якому перебував повстанець для остаточного 

висновку у цій справі. Таким рішенням царат фактично відмовляв у 

помилуванні тим учасникам повстання, які мали значні земельні маєтки на 

Правобеженій Україні [292, 414]. 

Поверненню підлягали також маєтки осіб, які повернулися на 

Правобережжя, але з різних причин не попали в списки тих, що 

повернулися. Так, у шляхтича Волинської губернії, Михайла 

Суфчинського за перебування у Польщі під час заворушень було 

конфісковано нерухому власність. Скориставшись імператорською 

амністією, він повернувся додому. Проте Новоград-Волинський справник 

Мілер не проінформував губернське правління про його повернення. Тому 

М. Суфчинський змушений був клопотати перед російським урядом про 

відновлення його прав. Після розслідування причини відсутності у списку 
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маєток було повернуто. Ця справа стала прецедентом для вирішення й 

інших аналогічних справ на Правобережній Україні [292, 343]. 

Російський уряд не залишив без уваги й питання належності 

спірного майна дружинам повстанців. З цього приводу 3 липня 1836 р. 

Сенатом було видано указ про майно дружин заколотників, яке було 

конфісковане за участь чоловіків у повстанні. Майно, передане чоловіком 

своїй дружині у пожиттєве володіння до початку заворушень, документи 

по якому вступили у силу, залишалось у державному володінні, а дружина 

отримувала з нього чисті прибутки після засудження чоловіка. Якщо ж 

документи на пожиттєве володіння не вступили в силу, то таке майно 

повністю переходило у власність держави. Акти про придане дружин 

вважались чинними. По них дружини отримували всю суму, вказану в акті, 

навіть якщо вона перевищувала вартість приданого. Спадкоємці теж мали 

право претендувати на придане. Проте, якщо вартість приданого 

перевищувала третю частину власності чоловіка, то їх дружини та 

спадкоємці отримували лише третину власності [292, 468]. 

За умови, що повстанець претендував лише на частину спадку, а тим 

більше меншу, то маєток залишався в управлінні родини.  Згідно 

сенатського указу 1834 р., вони зобов`язані були сплачувати частину 

прибутку, який припадав на конфісковану частину маєтку у державну 

казну. О. Бундак вважає, що таким чином російський уряд "намагався 

збільшити кількість надходжень у державну скарбницю і нагадував 

населенню про тяжкі наслідки, які несла непокора існуючим 

порядкам" [18, 51]. Такими платниками виступали співвласники сіл 

Пашутинці, Берегенці, Богданівка, Теофіпільський ключ (6759 моргів 

землі) Старокостянтинівського повіту, Степанський ключ Рівненського 

повіту (2106 десятин землі) [266, 53–75]. Такі дії російського царату 

красномовно свідчать про його зацікавленість у співволодінні маєтку. 

Оскільки зобов`язавши співвласників сплачувати частину прибутку, уряд 
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отримував нове джерело фінансових надходжень не маючи зі своєї сторони 

жодних зобов`язань. Також така політика давала можливість російському 

уряду заявляти про своє ліберальне ставлення до шляхти та підтримку 

вірних імперії осіб. 

 Це, а також прощення тих повстанців, які не беручи активної участі у 

повстанні, прийдуть у поліцію з повинною, створило значну групу 

озлоблених на українських селян поляків. Не маючи змоги активно шкодити 

російській владі, вони всю свою лють зганяли на селян [229, 1–15].  

З метою прискорення уніфікації Правобережжя із імперськими 

нормами і законами 14 вересня 1831 р. за усним розпорядженням 

імператора при сенаті було створено Комітет у справах Західних губерній, 

діяльність якого припадає на 1831–1848 рр. Очолив його голова Комітету 

міністрів граф. В.Кочубей [7, 512–514; 93, 73]. Про важливість успішного 

функціонування цього комітету говорить те, що із шести членів Комітету 

Західних губерній п`ять були членами Комітету міністрів. Створеному 

органу Микола наказав цілком прирівняти губернії Правобережжя "у всіх 

відношеннях внутрішнім малоросійським і ввести в них порядки 

великоросійські" [342, 160]. 

Покарання за участь у повстанні 1830–1831 рр. не завдали значної 

шкоди пануванню польської шляхти. Особливо обурювало росіян те, що 

"...маса сільського населення... руського і православного... була у 

підданстві відносно невеликого числа стану іновірців та інородців, які, і de 

jure і de facto, належали до племені прийшлого та переможеного" [330, 6]. 

У зв`язку з цим, перед імперським урядом постало питання призначення на 

посаду київського генерал-губернатора більш дієву та жорстку людину. 

Новим генерал-губернатором став 45–річний директор департаменту 

Міністерства фінансів сенатор Д. Г. Бібіков (29 грудня 1837 – 30 серпня 

1852 рр.). Свою кар`єру київський генерал губернатор розпочав на 

військовому поприщі, проте через втрату кисті руки у Бородинській битві 
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змушений був змінити військову службу на цивільну. Найбільшого 

політичного впливу досягнув за російського імператора Миколи І. Маючи 

за плечима досвід віце-губернатора у центральних губерніях, де опанував 

губернську систему врядування, у 1837 р. Д.Г.Бібіков був призначений на 

посаду київського генерал-губернатора [329: 125].  

Щоб отримати реальну картину про стан справ на Правобережній 

Україні, новий генерал-губернатор особисто оглянув підлеглі йому 

території. В результаті цієї подорожі він переконався, що на відміну від 

центрально-російських губерній населення Правобережжя не було 

моноетнічним. На фоні основної маси українського населення, або як його 

ще називали російського, домінувала шляхта, яка складалась із поляків та 

полонізованих українців. У краї памятали про незалежність Речі 

Посполитої, у вищих колах панували польські традиції. Майже вся еліта 

краю віддавала перевагу польській мові та культурі. Як зазначав сам 

генерал-губернатор, "... можна думати, що край цей перебуває більше під 

польською ніж російською владою" [330, 18]. У зв`язку з цим перед 

Д.Г.Бібіковим постала практична необхідність збільшення власних 

повноважень. З цією метою у його канцелярії були розроблені 

"Настанови", затверджені Миколою І, як іменний рескрипт 

Д.Г.Бібікову [327]. Використовуючи панічну боязнь Миколи І будь-яких 

заколотів, генерал-губернатор отримав право безпосереднього спілкування 

з імператором. Завдяки цьому Д.Г.Бібіков мав можливість мобільніше 

реагувати на події в краї. 

Навіть через півстоліття після ІІІ поділу Речі Посполитої економічні 

зв`язки об`єднували Правобережну Україну скоріше з Королівством 

Польським ніж з російськими губерніями. У такій економічній співпраці 

російський уряд не безпідставно вбачав загрозу цілісності імперії. Як 

зазначає В.Я.Шульгін: "якщо юридична сила литовських статутів 

нагадувала про колишній зв`язок Південно-західного краю з Польщею, то 
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... більш вигідними для діяльності польських агітаторів були фінансові та 

економічні зв`язки краю з Варшавою" [330, 18]. Увагу привертає діяльність 

секції Варшавського банку у Бердичеві. Її виникнення пов`язане з 

Оковронським, який був агентом Польського банку на Правобережній 

Україні. Однак, треба зазначити, що активної роботи по створенню ним 

відділення Польського банку в Україні не було проведено. Під час 

польського повстання 1830–1831 рр. він покинув фінансові справи і 

приєднався до повстанців. Наступна спроба заснувати на Правобережжі 

філію Польського банку була очолена Адольфом Добровольським, 

колишнім секретарем Адама Чарторийського. У 1832 р. він був 

направлений в Україну з метою закупівлі волів та коней. Про це 27 грудня 

1833 р. було повідомлено Київського генерал-губернатора Левашова. 

Поступово А.Добровольський, окрім закупівельної діяльності, починає 

займатись іншими фінансовими операціями. У 1835 р. А.Добровольський 

створює у Бердичеві контору і починає відкрито займатися банківською 

діяльністю [282, 461–462]. За короткий час, вона швидко зайняла провідні 

"банківські" позиції на Правобережжі. У Бердичівському відділенні 

поміщики брали кредити, зберігали і переказували кошти. Як зазначає 

В.Я.Шульгін: "...контора заволоділа майже всіма грошовими операціями 

краю, витіснила із обороту російські кредитні папери, ... і заполонила 

західні губернії польськими облігаціями"[330, 18]. Лише за 1836 р. оборот 

по банківським операціям у Бердичівській конторі сягнув 4994842 руб. 38 

ком. сріблом [282, 8–9]. На той час це була дуже вагома сума. Росіяни 

вбачали у її діяльності загрозу для свого панування на Правобережжі, 

оскільки кошти, вкладені у Бердичівську контору, розміщувались у 

Царстві Польському. Таким чином, поляки у випадку повстання зберегли б 

принаймні частину своїх багатств [330, 18–19]. З "Докладної записки про 

Бердичівську контору Польського банку" дізнаємося про ще одну 

діяльність банку, яка дратувала російську владу. Під час допиту 



 82
Конарського стало відомо, що впродовж останніх років "...завдяки 

польському банкіру у Бердичеві найбагатші поміщики посилають для 

емігрантів до Чарторийського до 6 тис. червінців" [282, 463–463]. 

Вважаючи діяльність Бердичівської філії Варшавського банку 

небезпечною для спокою у імперії, Д. Бібіков, із дозволу імператора закрив 

контору. Для грошового обігу у Києві була створена Контора державного 

комерційного банку [185, 532–533]. 

Російський імперський уряд використовував найменшу нагоду, щоб 

показати польській шляхті, хто є господарем на Правобережних землях. 

Так, проводячи політику "підтримки" місцевого "російського" населення у 

1835 р. було прийнято закон, який передбачав конфіскацію на користь 

держави ґрунтів найбільш жорстоких польських землевласників. Фактично 

цей указ продовжив політику загравання з українським селянством. 

Оскільки, ще 26 червня й 6 вересня 1826 р. у рескриптах міністру 

внутрішніх справ В.Ланському імператор наказував, щоб ватажки 

дворянства таємно стежили за ставленням поміщиків до своїх селян. Про 

всі зловживання поміщиків своєю владою над селянами земські справники 

мали повідомляти повітовим предводителям дворянства. З жорстоким 

поміщиком рекомендувалось проводити профілактичні бесіди. Якщо ж 

останні не давали відчутного результату, матеріали справи передавались у 

вищі інстанції з метою вжиття відповідних заходів [76, 317]. 

Наступним приводом для арештів та конфіскації майна став арешт 

польського агента Шимона Конарського. У 1835 р. він прибув на 

Правобережну Україну з метою організації нового польського постання. 

Заснував осередки конспіративної організації "Співдружність польського 

народу". Проте через свої радикальні погляди, не зміг добитись значної 

підтримки у багатої шляхти, яка не бажала заради відновлення Речі 

Посполитої ризикувати втратою своїх маєтків. Основними прихильниками 

"Співдружності польського народу" стали студенти та незаможні 
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шляхтичі. Після арешту Ш.Конарського у Вільно в Києві була створена 

слідча комісія, яка зайнялась розслідуванням діяльності підпільної 

організації. За словами В.Шульгіна: "слідча комісія, особливо з 1838 р. 

стала працювати невтомно, арешти йшли за арештами"[330, 26]. 

Обвинувачуваних засуджували до різних мір покарання: заслання на 

рудники, в Сибір, частину постригли в солдати, інших вислали у внутрішні 

"великоросійські" губернії. Конфісковані маєтки знову ж поповнили 

державний земельний фонд. Треба відмітити, що ці міри покарання 

надовго забезпечили відносний спокій у краї і не давали приводу 

російській адміністрації застосовувати конфіскаційні методи відбирання 

маєтків аж до польського повстання 1863 р. [330, 26–32]. 

Проте, як і раніше, особисті та родинні зв`язки допомогли частині 

шляхтичів не лише одержати помилування, але й повернути собі 

конфісковані у них маєтки. Лише впродовж 1839–1842 рр. Микола І 

помилував 128 польських шляхтичів Правобережної України [8, 178]. Як 

зазначає О. Крижанівський: "Милостивим обходженням із повстанцями 

уряд Миколи І дав зрозуміти польському дворянству, що і надалі 

проводитиме продворянську політику" [93, 72]. Проте слід відмітити, що 

продворянська політика забезпечувала лише інтереси легітимізованих 

шляхтичів. А основна маса ж шляхти була декласована. 

Простивши більшості польських великих землевласників їх участь у 

повстанні, уряд Миколи І наніс удару шляхті – основній силі польського 

патріотичного руху. Це було зумовлено наступними причинами: 

- По-перше, для росіян лише той міг бути дворянином, хто мав 

земельну власність, а значить, не визнавши частину шляхти дворянами, 

російський уряд міг конфіскувати їх нерухому власність. 

- По-друге, з приєднанням Правобережної України до складу 

Російської імперії польська шляхта чисельно, в декілька разів переважала 

все дворянство імперії. Оскільки єдиним привілейованим станом був 



 84
дворянський, то така ситуація вимагала кардинального вирішення. 

Російський уряд пішов шляхом зменшення числа осіб, що могли 

претендувати на російське дворянство.  

- По-третє, усіх шляхтичів, які не представили необхідних 

документів, можна було записати до податного стану селян-однодворців.  

Таким чином, декласація значної маси шляхетства Правобережної 

України мало принести Російській імперії значні політичні та економічні 

вигоди. 

Одразу ж після приєднання Правобережжя до Російської імперії 

розпочався перепис населення. Тих осіб, які заявляли себе шляхтичами, 

записували у окремі списки.  

Статистичні дані XVIII ст. не дають можливості зробити висновок 

про загальну кількість шляхти та її розподіл по Правобережжю. Ймовірно, 

що з цією ж проблемою зіштовхнувся й уряд Російської імперії. Щоб 

одержати точні дані про чисельність населення, одночасно з переписом 

земельних володінь у 1795 р. розпочалась ревізія населення. Дані, які 

одержані під час неї, були опубліковані у спільній праці В.Кабузана та 

С.Троіцького [79, 164], а згодом у монографічному дослідженні Лисенка С. 

та Чернецького Є. Давайте поглянемо на розподіл шляхти у губерніях 

(обрахунки подано в особах чоловічої статі): 

Таблиця 2.2 

Чисельність шляхти Правобережної України за ревізією 1795 р. 

Губернії Шляхта 
(чоловіки) 

Київська 45300 

Волинська 38448 

Подільська 51584 

Всього 135332 
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Як видно із таблиці, найбільше число шляхти припадає на райони, 

які найбільше зазнавали нападів кримських татар. А значить, на Поділлі та 

Київщині мало й бути найбільше бідних шляхтичів. На кінець XVIII ст. все 

їх шляхетство, як правило, зводилось до володіння гербом та пам`яттю про 

славетні вчинки предків. Така ситуація поступово призводила до того, що 

"чимало найбіднішої, зубожілої шляхти – голоти – протягом XVIII ст. було 

декласовано плином життя, через економічну неспроможність родин вести 

шляхетський спосіб життя" [98, 16]. 

Зібравши дані у 1795 р., росіяни одержали прекрасну можливість у 

подальшому відмовляти тим претендентам, які не були внесені у перші 

списки шляхти.  

Указом від 5 травня 1795 р. Катерина ІІ давала право всім 

шляхтичам, що володіли на тимчасовому праві землею, доводити своє 

шляхетське походження. Масову подання документів на дворянство 

правобережною шляхтою припадає на 1801–1803 рр., тобто майже через 

десять років після приєднання цієї території [75, 359]. Таку затримку 

можна пояснити приєднанням значних територій до складу Російської 

імперії і небажанням російського уряду загострювати ситуацію 

примусовими заходами. 

Впродовж 1795–1830 рр. російський уряд намагався поступово 

інкорпорувати шляхту до складу російського суспільства. З цією метою 

серією указів надавалась можливість подавати документи на 

легітимізацію. 

В російському уряді панували різні підходи до вирішення долі 

шляхти. Значною мірою це було зумовлено зовнішньополітичним 

чинником. Відносно шляхтичів були періоди загравання, вичікування та 

безжальної декласації [98, 25–43]. О. Козій небезпідставно вважає, що 

"...існування стану дрібної польської шляхти загрожувало нівеляції опори 

феодальної монархії – вищого дворянства серед інших верств 
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населення"[85, 100]. З цих причин російський уряд розробив і приступив 

до реалізації програми скорочення кількості шляхти на Правобережжі. 

Важливим фактором, який заохочував провести декласацію шляхти, було 

бажання російського уряду поповнити за їх рахунок податний стан. Слід 

відзначити, що на декласованих шляхтичів поширювалась рекрутська 

повинність, а усі населені маєтки та селяни конфісковувались [250; 251]. 

Не визнаючи права основної маси шляхти на російське дворянство, у 

1839 р. Микола І розпорядився, щоб їхніх дітей зараховували в кантоністи: 

"Шляхта являється тією людською потолоччю, яка добивається 

дворянства, хоч не має на це ні прав, ні документів, шляється без роботи 

чи наймається у прислугу і є найшкідливішим і найрозбещенішим класом. 

А тому підтверджую мою волю: без церемоній зараховувати дітей цих 

людей… до військового відомства" [93, 73]. Таким чином, уряд вирішував 

дві важливі проблеми. По-перше, зменшував чисельність шляхти, а по-

друге, створював резерв для поповнення армії. 

Проте, найбільше вражає перевірка прав польської шляхти на 

отримання російського дворянства на Правобережжі у 1830–1845 рр. 

Спочатку нею займалися губернські ревізійні комісії. Лише на початку 

листопада 1833 р. було декласовано 72144 особи із 410 тис. польського 

населення [13, 164]. Проте і цього видається замало. Однією із умов 

визнання шляхти у дворянстві вважалося володіння землею. Тому багато 

шляхтичів терміново купляють землю, щоб мати право бути зарахованими 

до першого розряду землевласників. Однак росіяни не бажають миритися з 

таким способом легітимізації шляхти. Як зазначає з цього приводу 

О.Козій: "наступ царату продовжувався"[85, 93]. 6 січня 1834 р. імператор 

Микола І затвердив пропозицію губернаторів західних губерній, які були 

направлені на позбавлення нерухомого майна шляхтичів, які придбали свої 

маєтки після видання указу 19 жовтня 1831 р. А вже 16 січня 1834 р. Комі-

тет у справах західних губерній отримує розпорядження імператора 
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негайно взяти під опіку маєтки, які були придбані після 19 жовтня 1831 р. 

Наказувалось продати їх впродовж трьох років. Прибутки, одержані від 

маєтків до їх продажу, повинні були йти в державну казну. Не залишають в 

спокої і тих землевласників, яких спершу вирішили не зачіпати. Перевірку 

їхніх документів доручено герольдії. 9 березня 1835 р. Комітетом у 

справах західних губерній приймається рішення зобов`язати тих, що не 

будуть визнані у дворянстві продати землю впродовж трьох років [13, 165].  

Російський уряд зіткнувся ще з однією специфікою Правобережної 

України. Дехто з шляхтичів, які не отримали визнання у дворянстві, 

отримували у спадок нерухомі маєтки з селянами. Сенат 3 червня 1836 р. з 

цього приводу видав указ, який передбачав примусове позбавлення 

нелегітимізованих шляхтичів права володіти селянами. Останніх 

передавали у казенне відомство. Спадкоємці отримували за них 

компенсацію, у розмірі передбаченому за кожну ревізійну душу за 

купчими документами для кожної окремої губернії. Селяни із землею 

переводились у стан державних селян й на них накладався додатковий 

податок у розмірі 5%. Ці кошти сплачувались до тих пір, поки селянин не 

сплачував суму, виплачену державою спадкоємцю. Селяни без землі 

отримували право вибрати впродовж 9 місяців до якого стану платників 

податків вони бажають приписатись. Якщо ж на території маєтку 

розташовувались фабрики, риболовлі чи інші якісь промисли, то за них 

теж виплачувалась компенсація [292, 386]. Як бачимо, для російського 

уряду не характерне право "недоторканості приватної власності". Ніщо не 

може захистити особу від політики уряду. 

Однак і цих заходів, на думку генерал-губернатора Південно-

Західного краю Д.Бібікова, мало. Згідно його розпорядження у 1840 р. в 

Києві створено центральну ревізійну комісію. За час її діяльності лише з 

1 липня 1840 р. по 1 січня 1845 р. було позбавлено дворянських прав 

82121 колишнього шляхтича. Зокрема, на Київщині – 2165, Поділлі – 
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48545 і Волині – 31411 осіб. Тих шляхтичів, яким герольдія відмовила у 

визнанні прав на дворянство, зарахували до податних станів – однодворців 

(у селах) і громадян (у містах) [189, 14–15]. Один із членів Центральної 

ревізійної комісії, чигиринський поміщик Стояновський, розповідаючи про 

свою роботу у комісії, говорив, що він: "плакав, але підписував" [219, 204]. 

У період з 1831 до 1853 р. на Правобережній Україні російський уряд 

позбавив шляхетських прав 340 тис. осіб [13, 195]. Проте, навіть цього 

заходу, на думку уряду, було недостатньо. Київський генерал-губернатор 

Д. Бібіков ввазав, що необхідно взагалі з`єднати позбавлену дворянства 

шляхту з розрядом державних селян. "Злиття однодвірців і громадян 

Західних губерній, які ще нагадують колишню шляхту, з класом 

державних селян, – писав він у звіті царю за 1846 р., – з`єднавши цей, у 

свій час небезпечний, елемент польської народності з православним 

народом, знищить про нього і саму пам`ять" [93, 74]. Як влучно відзначив 

Д.Бовуа, "подиву гідна адміністративна акція, внаслідок чого із 410 тисяч 

польської шляхти з 1831 до 1850 рр. лише 70 тисяч зберегли право на 

громадянське існування" [13, 38], а отже й на право володіння населеними 

маєтками та кріпаками. 

Окрім насильницьких методів переведення колишньої шляхти у 

податні стани російський уряд проводив конфіскацію маєтків шляхтичів. У 

зв`язку з цим, 23 січня 1847 р., Сенат видав розпорядження, яке передавало 

у державну власність населених маєтків і селян без землі [85, 98]. Під дію 

цього указу потрапив маєток у с. Волі-Островецькій Волинської губернії, 

відібраний в позбавлених шляхетських прав Чаплицьких у державну 

власність. Останні могли претендувати лише на грошове відшкодування, 

часто за заниженими цінами [39, 20]. Тому цілком слушними є висновки 

О.Козія про те, що декласацією значних шляхетських мас "...царський уряд 

добився скорочення польського дворянського прошарку і до певної міри 

підірвав його економічну могутність"[85, 99]. 



 89
Зміцнюючи проросійські позиції в регіоні,  11 червня 1838 р. 

російський царат дозволив на Правобережжі мусульманам володіти 

кріпаками-християнами, що було до цього часу заборонено на території 

всієї імперії. Цей факт ще раз підтверджує поліетнічність російської 

імперії та активне застосування урядом засобів соціально-економічного 

впливу з метою посилення в краї проросійських настроїв [167]. 

Поміщики володіли більшістю земель та лісів. За даними 1845 р. 

1266 поміщиків Київської губернії володіли 3631139 десятинами землі, що 

становило понад 75% усього простору губернії [206, 87, 93]. Проте 

розподіл земель між феодалами був нерівномірний. Одні володіли 

десятками десятин, а інші десятками, а то й сотнями тисяч десятин. Лише 

графам Браницьким належало до 300 тисяч десятин. Великим 

землевласником був також князь Лопухін, який володів у Київській 

губернії 100 тис. десятин [34, 53]. За підрахунками І.Гуржія, на дрібних 

поміщиків, які володіли до 100 ревізійних душ, в середньому припадало по 

235 десятин орної землі, на середніх (від 100 до 500 душ) – по 1258 

десятин, на великих (від 500 до 1000 душ) – по 3245 десятин. Найбільшою 

кількістю землі розпоряджалися ті феодали, чиї маєтки нараховували 

понад 1000 ревізійних душ. В середньому кожен з них мав у своєму 

розпорядженні 13873 десятини. У Київській губернії станом на 1850 р. з 

806342 десятини лісу 690250 десятин належало поміщикам, що становило 

85% усіх лісів губернії [34, 53–54]. 

Схожа ситуація була у Волинській та Подільській губерніях. Так, з 

6930778 десятин всієї землі у Волинській губернії поміщики у 1847 р. 

володіли 4635066 десятинами (66,9%). Якщо ж розглядати лише 

сільськогосподарську землю, то її у губернії було 2874522 десятини, а 

2545769 десятин (88,6%) належало волинським феодалам. Більшість лісів 

Волині теж належала поміщикам. Так, згідно даних 1859 р., їм належала 

2164671 десятина з 2779129 десятин лісу, що становило 77,9% усього 
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лісового фонду губернії. У Подільській губернії станом на 1847 р. з 423533 

десятин лісу 341081 десятина (80,5%) належало поміщикам. Про масштаби 

володіння подільських поміщиків сільськогосподарськими землями можна 

судити з того, що державні селяни Подільської губернії у 1838 р. 

користувалися лише 367276 десятинами земель, що становить 9,2% від 

загальної кількості [34, 54].  

Більшість земель Правобережної України була зосереджена в руках 

невеликого числа дворян. Так, у 1847 р. з 162391 дворянина 

Правобережної України нерухомою власністю володіло лише 19166. У 

наступні три роки число дворян, що не володіли нерухомим майном, 

зростає. Лише у Волинській та Подільській губерніях їх число збільшилось 

на 11978 осіб обох статей [34, 54]. 

Розглядаючи поміщицьке землеволодіння на Правобережній Україні, 

слід враховувати той факт, що й у 40–50–х рр. ХІХ ст. поміщики 

продовжували віддавати свої маєтки в оренду та посесію. Лише по 

Київській губернії у 1847 р. з 1266 маєтків 156 було в оренді. Не менш 

активно посесія використовувалась й у Волинській та Подільській 

губерніях [34, 54–55]. 

Відповідно до володіння землі, розподілялись й кріпаки. Більше ніж 

половина кріпаків, як і землі Київської губернії, належали незначній 

кількості землевласників. Згідно з даними 1847 р. всіх феодалів Київської 

губернії можна розділити на відповідні групи (табл.2.3). 

З метою обмеження свавілля польських поміщиків, Д.Г.Бібіков у 

1847 р. приступив до введення інвентарів, які мали регламентувати права 

та обов`язки селян. За допомогою цього заходу генерал-губернатор 

сподівався здобути підтримку місцевим українським 

населення російського уряду [329, 125]. Проте слід відмітити, що введення 

інвентарів призвели до значних зловживань з боку поміщиків. Для 

заспокоєння польської шляхти, генерал-губернатор видавав їх 
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запровадження за піклування про інтереси місцевих землевласників. 

Свідченням цього є слова самого Д.Г.Бібікова: "...інвентарі, зроблені для 

блага поміщиків, посилили їх владу, підняли їх значення в державі, 

встановили відносини селянина і власника, визначили селянські права та 

обов`язки" [185, 534]. 

Таблиця 2.3 

Розподіл поміщиків Київської губернії за числом селян,  

якими вони володіли [206, 94] 

Групи 
Число  

поміщиків 
Число  

кріпаків у них 
До 100  

ревізійних душ 

537 20430 

Від 100 до 500 

ревізійних душ 

518 131300 

Від 500 до 1000 

ревізійних душ 

136 94450 

Понад 1000  

ревізійних душ 

75 253540 

 

Переважну більшість поміщицьких господарств Правобережної 

України у 1835 р. становили дрібномаєткові господарства, що 

нараховували до 21 ревізійної душі (див табл. 2.4). До 1858 р. їх число 

значно скоротилося. Це скорочення було зумовлене застосуванням  

репресивної політики російського уряду до учасників польського 

повстання 1830–1831 рр. та зусиллями, направленими на декласацію 

основної маси польської шляхти. В основному у дворянські списки не 

потрапили шляхтичі, котрі володіли до 21 ревізійних душ. Саме цим 

можна пояснити таке скорочення дрібномаєткових господарств 

Правобережної України. 
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Таблиця 2.4 

Розподіл маєтків поміж різними категоріями поміщиків 

Правобережної України та забезпечення їх селянами [34, 63] 

% поміщиків % селян у них 

Рік 
до 21 

душі 

21–

100 

душ 

101–

1000 

душ 

понад 

1000 

душ 

до 21 

душі 

21–

100 

душ 

101–

1000 

душ 

понад 

1000 

душ 

1835 45,1 19,2 31,6 4,1 0,9 4,5 43,1 51,5 

1858 22,2 27,8 45,6 4,4 0,6 5,5 50,9 43,0 

 

Згідно відомостей 1860 р. лише графи Браницькі володіли на 

Київщині 229 селами, в яких проживало близько 100 тисяч селян, 

наділених землею [34, 60]. 

Отже, упродовж 1795–1861 рр. можна виділити два етапи у 

аграрній політиці російського царату. На першому, який тривав з 1795  

до 1830 рр. російський уряд гарантував збереження майнових прав усім 

підданим, лояльним до імперії. В цей час активно проводилась ревізія 

документів на право власності маєтками, імперія намагалася повернути 

у свою власність майно, яке з тих чи інших причин було захоплене 

шляхтою.  

Державні маєтки використовувались урядом для посилення на 

Правобережній Україні проросійського елементу. Проте через 

небажання росіян проживати у чужому для них соціальному та 

культурному середовищі більшість пожалуваних наближеним до двору 

чиновникам Катериною ІІ та Павлом І маєтків були згодом продані 

шляхті або передані їй в управління. 

Лише повстання 1830–1831 рр. змусило російський царат перейти 

від лібералізму та поміркованості до більш радикальних та активних 

заходів у аграрній політиці з нівелювання пропольських настроїв. Часто 
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при цьому нехтувались економічні вигоди. Адже більшість маєтків, що 

перебувала в державному управлінні, як правило, не давали тих 

прибутків, що отримувала з своїх маєтків шляхта. Участь шляхти у 

повстанні 1830–1831 рр. російський царат сприймав як зраду імперії. 

При цьому забувався той факт, що до складу Російської імперії увійшла 

більша частина території суверенної колись Речі Посполитої. 

Застосовуючи засоби економічного примусу російський царат намагався 

залякати місцеве польське населення та поставити його під повний 

контроль. У аграрній політиці російського уряду простежуються 

відмінні підходи до магнатської верхівки та незаможної шляхти. Якщо 

більшість впливових магнатів, колишніх повстанців, згодом простили, а 

деяким навіть повернули майно, то шляхта у повній мірі відчула на собі 

репресивні дії царату: секвестр та конфіскацію майна, ув`язнення, 

заслання, направлення на службу у діючу армію на Кавказ. Після 

польського повстання 1830–1831 рр. царат взяв курс на декласацію 

незаможної шляхти. Лише протягом 1831 – 1853 рр. російським царатом 

на Правобережній Україні шляхетських прав було позбавлено 340 тис. 

осіб [13, 195]. Своїми діями, російські урядовці, намагаючись 

асимілювати позбавлену дворянства шляхту, урівнювали  її в правах з 

розрядом державних селян. Цим шляхом царат отримував крім 

політичних дивідендів, ще й значні економічні: зростала чисельність 

оподатковуваного населення; декласовані шляхтичі, які володіли 

населеними маєтками, змушені були їх терміново продавати під 

загрозою конфіскації у державну власність. 
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РОЗДІЛ 3. 
ЦЕРКОВНЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 

 

3.1. Церковне землеволодіння та землекористування у політиці 

російського уряду в першій половині ХІХ ст. 
 
 

Дослідження соціально-економічного становища Правобережної 

України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. неможливе без 

ґрунтовного вивчення ролі духовенства у краї. На момент приєднання 

Правобережної України до складу Російської імперії у краї домінуючі 

позиції займала католицька та уніатська церква. Незначна частина 

населення сповідувала православ`я. Якщо католицизм сповідувала 

польська або полонізована шляхта, то українське селянство в основній 

своїй масі належало до уніатської церкви.  

За своїм соціальним походженням та майновим становищем 

католицьке й уніатське духовенство Речі Посполитої було тісно пов`язане 

зі шляхетським станом. Політичний союз католицького й уніатського 

духовенства з дворянством, який зберігся й після включення 

Правобережної України до складу Російської імперії, забезпечував йому 

додаткові матеріальні вигоди. Зокрема, у Речі Посполитій духовенство 

розглядало справи про церковну десятину, фундушеві записи та інші дарчі 

акти, що стосувалися церкви. У правовому полі духовенство 

користувалося юридичним імунітетом.  

Церкві в Речі Посполитій було надано право купівлі, продажу, 

дарування, застави свого майна. Основними шляхами набуття земельної 

власності католицьким духовенством були: надання коронних жалуваних 

грамот; купівля маєтків із селянами; пожертви майна шляхтичів (заповіти); 

застава, до якої вдавалася шляхта, позичаючи в духовенства гроші; а в разі 
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неможливості повернути борг майно переходило до церкви; пряме 

загарбання маєтків. 

Панівна в Речі Посполитій католицька церква знаходилася під 

захистом всіх державних інституцій. Цілком природно, що з перших днів її 

існування на українських землях вона розпочала свою місіонерську 

діяльність із витіснення православ`я з і захоплення його володінь. 

За короткий час католицька церква стала великим землевласником на 

Правобережжі. Володіючи значними грошовими сумами, духовні ієрархи 

обплутувала боргами світське шляхетське землеволодіння, що викликало 

невдоволення частини шляхетського стану Речі Посполитої. Наявність 

великих грошових сум, пряма підпорядкованість Римському двору 

надавала можливість католицькому духовенству активно впливати на 

внутрішню та зовнішню політику Речі Посполитої, в тому числі на 

проведення сеймів і вибори короля. З іншого боку, багаті церковні 

володіння могли стати об`єктом майбутнього загарбання і джерелом 

поповнення державної скарбниці. Тому, на думку багатьох польських та 

українських істориків, змагання шляхти з католицькою церквою вже 

починаючи з ХVІ ст. стає одною з важливих рис політичного життя Речі 

Посполитої [72] 

Із початку ХVІІ ст. все наполегливіше лунають вимоги про 

обмеження церковного землеволодіння. З цією метою було прийнято низку 

сеймових постанов у 1635, 1669, 1676, 1726, 1764, 1788. Проте через 

слабкість королівської влади й політичну анархію в країні вони так і не 

були реалізовані на практиці. 

Із приєднанням Правобережної України в 1793–1795 рр. до 

Російської імперії перед останньою постала необхідність забезпечити у 

приєднаному краї спокій та не допустити до заворушень на релігійній 

основі. Це змушувало царат іти на певний компроміс у стосунках із 
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дворянством і духовенством Правобережної України, зберігши значну 

частину їхніх привілеїв.  

Впродовж усього існування Російської імперії основу її внутрішньої 

політики становила релігійна терпимість до іновірців. Адже для царату 

важливою була не національність та віросповідання підданого, а 

лояльність до держави. На перший погляд, ця ж політика простежується й 

на Правобережжі. Проте значне переважання на Правобережжі польської й 

полонізованої шляхти та католицького духовенства змушувало імперський 

уряд діяти всупереч традиційній політиці. 

Починаючи з першого поділу Речі Посполитої, Катерина ІІ поставила 

перед урядовцями стратегічне завдання – повернути окатоличений край в 

лоно російського православ`я. Для здійснення цього стратегічного 

завдання необхідно було провести ряд заходів: 

- спочатку обмежити, а згодом звести до мінімуму вплив 

католицької церви на населення Правобережної України; 

- відібрати нерухоме майно католицької та уніатської церков; 

- ліквідувати уніатську церкву; 

- задля зміцнення у краї позицій Російської імперії навернути 

населення Правобережної України до православ`я. 

Втілюючи ці завдання в життя, російська адміністрація проводила 

свою політику обережно, але послідовно. Заходи уряду в церковній 

політиці краю можна поділити на два етапи. На першому місцевому 

населенню гарантувалася свобода віросповідання та збереження його 

майнових прав. Цього досягалося шляхом видачі відповідних указів та 

розпоряджень. На другому етапі на католицьку та уніатську церкву 

поступово поширювався контроль російського уряду. Наслідком чого 

ставала втрата церквами своєї власності і, як наслідок, ще більше 

підпорядкування російському уряду. 
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У політиці Російської імперії виразно простежується два різних 

підходи до католицької та уніатської церков. Наявність значної підтримки 

католицької церкви в особі вищих урядовців імперії, сусідніх монарших 

дворів та Ватикану змушували уряд до останньої ставитись обережно, не 

форсуючи подій. Відсутність відповідного "лобі" в уніатської та 

сприйняття її як відступницької росіянами зумовлювало проведення курсу 

на повну її ліквідацію.  

Для полегшення реалізації своєї церковної доктрини, російський 

уряд вирішив розділити Правобережне суспільство, вдало розігравши 

релігійну карту. З цією метою, з перших же днів приєднання краю до 

Російської імперії, чиновники взяли курс на об`єднання уніатської церкви з 

православною та зменшення ролі католицької. З 1793 р. католицька та 

уніатська церкви потрапила під жорсткий контроль сильного державного 

апарату Російської імперії. З цього приводу, О.Крижанівський та С.Плохій 

зазначають, що "… царський уряд хотів бачити в церкві лише слухняного 

виконавця своєї волі і поступово перетворював її в звичайну державну 

установу, тим самим зводячи глуху стіну між духовенством та 

парафіянами" [92, 218]. 

Основна частина церковних маєтків була залишена в руках 

католицького та уніатського духовенства. Тим самим, як слушно відзначає 

сучасний вітчизняний дослідник А.Зінченко, на нього "поширювалась 

політика компромісу з панівним станом, тобто з дворянством"[72, 24]. 

Також зберігалася переважна частина привілеїв духовенства. Проте на 

Правобережжі вступали в силу закони Російської імперії, які забороняли 

шляхті дарувати й заповідати маєтки на користь духовенства. Більше того, 

уся церковна власність в імперії розглядалася як державна, що перебуває у 

володінні духовенства. Будь-які операції з продажу, обміну, застави 

церковної нерухомості дозволялися лише за санкцією царя [140, 389]. 
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Землеволодіння та землекористування місцевої еліти, як світської так 

і духовної, перебувало у повній залежності від лояльності до імперського 

уряду. Першою ознакою такої лояльності було складання присяги на 

вірність Російській імперії.  

Станом на 1795 р. у церковних маєтках Правобережної України, 

приєднаної до Російської імперії за ІІ поділом Речі Посполитої, 

налічувалось 31223 ревізійних душ. Лише внаслідок передачі в державну 

власність нерухомих маєтків монастирів та церков, які опинились за 

межами імперії, число ревізійних душ у церковних маєтках скоротилось до 

27061 чол. Тобто духовенство втратило фактично 13,33% залежних селян, 

а отже й приблизно таку ж кількість землі [72, 38–39]. 

Якщо ж врахувати усіх кріпаків, яких було відібрано в державну 

власність у Правобережній Україні від католицького та уніатського 

духовенство протягом 1792–1795 рр., то отримуємо загальну кількість у 

18607 ревізійних душ. Найбільше державна казна поповнилась у 

Волинській губернії. Тут із причин відмови скласти присягу, участі 

духовенства у польському повстанні та ін. було передано у державну 

власність 9699 ревізійних душ, у Подільській та Київській відповідно – 

4255 та 4653. Це, у свою чергу, було зумовлено наближеністю Волині до 

Польщі, більшому вкоріненню в регіоні католицизму та уніатства [72, 26]. 

Під час ІІІ поділу Речі Посполитої, 3 травня 1795 р., імператриця 

Катерина ІІ видала на ім`я генерала-губернатора Т. Тутолміна указ про 

прийняття в державну власність маєтків духівництва, які опинились за 

кордонами імперії. За ІІІ поділом до складу Російської імперії відійшли 

території, з яких були сформовані Кременецький і Дубинський повіти 

Подільської губернії, а також Луцький, Володимирський і Ковельський 

повіти Волинської губернії. На цих землях католицьке духовенство 

втратило ще 1454 ревізійні душі [72, 39]. 
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Вбачаючи у впливах католицької та уніатської церков загрозу 

цілісності імперії, російський уряд приступив до обмеження їхнього 

впливу на новоприєднаних землях. Внаслідок ряду заходів католицьке та 

уніатське духовенство почало втрачати свої економічні й політичні 

позиції. Указом від 13 квітня 1793 р. на Правобережжі створено 

православну єпархію на чолі з В.Садовським [142]. 

Упродовж усього XVIII ст. політика Російської імперії щодо Речі 

Посполитої відбувалася під гаслами захисту православ`я, знищення 

уніатської церкви та повернення її віруючих у православ`я. В очах 

пересічного російського православного уніати були зрадниками 

православ`я, за що мали б бути покарані всі наступні покоління та 

вимолювати прощення. Російський уряд вважав, що збереження унії на 

Правобережжі служитиме вогнищем соціальної, політичної та релігійної 

нестабільності в південно-західних областях імперії. У зв`язку з цим 

значну увагу чиновників Російської імперії було направлено на сприяння 

переходу українських селян з унії у православ`я. Проте ці заходи 

наштовхнулися на протидію з боку магнатів та шляхти. Одним із перших 

указів на Правобережжі, які юридично регулювали питання переходу 

парафіян у православ`я, став іменний рескрипт Катерини ІІ від 22 квітня 

1794 р. генералу-губернатору Т.Тутолміну. У ньому імператриця прямо 

вказала, що перехід з унії в православ`я є найнадійніший спосіб 

приєднання краю та втримання населення у спокої [144].  

Частина польської шляхти побачила в діях російського уряду 

серйозну небезпеку своєму пануванню над українськими селянами. У 

зв`язку з цим вона чинила перешкоди в переході у православ`я – від 

приховування грамот аж до фізичного насильства – побиття тих, хто бажав 

перейти в православ`я і тих, хто закликав до переходу до нього, виганяли 

православних священиків тощо. Так, імператриці стало відомо, що з 

маєтку Гіжицьких було вигнано православних священиків, заборонено 
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виголошувати грамоту до уніатів та жорстоко покарано селян, які 

агітували за перехід до православ`я [144]. 

Передача частини володінь уніатської та католицької церкви 

православній викликала  хвилю обурення серед шляхти, яка почала 

активно відбирати церковні землі або обмінювати їх на гірші. Цей процес 

особливо був помітний в тих селах, у яких церква не мала ерекції або 

фундушу, або священика-уніата, який відмовився переходити у 

православ`я, замінювали іншим. Досить часто самі уніатські священики 

сприяли таким діям шляхтичів. У 1795 р. уніатський священик містечка 

Пікова Вінницького повіту Венедикт Марковський з допомогою місцевого 

управителя змусив новоприбулого священика Іоана Клодніцького віддати 

в користування церковні землі за сплату десятини. Аналогічно вчинили  

поміщик Антоній Красновський з уніатом Красноставським у с. Бруньовка, 

Проскурівського повіту. Не передавши православному духовенству 

церковну землю, що належала уніатській церкві, вони користувалися 

наділом у розмірі 15 десятин орної та 6 десятин сінокосної землі. З цього 

приводу 25 березня 1797 р. військовий губернатор Кам`янця-Подільського 

О.О. Беклєшов наказав поміщикам не чинити перешкод у передачі майна 

православному духовенству та повернути захоплене під страхом 

кримінальної відповідальності. Проте місцеві польські та полонізовані 

поміщики, користуючись підтримкою місцевої, зазвичай правило 

польської за походженням адміністрації, ігнорували такі розпорядження. 

Тому суперечки за земельні наділи між новими православними 

священиками та старими власниками тривали часто десятиліттями  [50, 1; 

53, 1–3, 25–29]. 

У випадку смерті пароха церковне майно теж намагалися захопити. 

Так, у 1795 р. церковні землі Івангородської парафії Гайсинського повіту 

захопив брат померлого уніатського священика Даміян Сероцінський. 

Повернули церковні володіння православній церкві лише у 1818 р. [54, 1–
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10]. У результаті таких дій, як зазначає В.Левицький,  сільські церкви 

Правобережної України протягом кінця XVIII ст. втратили багато 

земельних наділів або вони стали якісно гіршими [96, 53–54]. 

Реагуючи на зловживання поміщиків та посесорів, імператорським 

указом  від 18 березня 1797 р. передбачалось повернення засіяних земель 

парафіяльним церквам, якщо права на ці землі підтверджували свідки [52, 4]. 

Використовуючи економічні важелі, 22 квітня 1794 р. Катерина ІІ 

заборонила поміщикам, тимчасовим власникам, світським і духовним 

чиновникам чинити будь-які утиски чи образи тим, хто переходив у 

православ`я. Такі дії кваліфікувалися як карний злочин, за який маєток до 

розслідування справи підпадав під секвестр [144].  

З іншого боку, спроби масового "навернення" українського 

населення в православ`я спричинили опір місцевого населення. Багато хто 

з віруючих греко-уніатської церкви не розумів потреби переходити в 

православ`я. Особливо це проявлялось на Волині, де уніатська церква вже 

встигла пустити глибоке коріння, тому її ліквідація не могла пройти 

безболісно. Російським урядом ігнорувався той факт, що посилення 

кріпосництва на Правобережжі й одержавлення церкви неминуче зміцнить 

симпатії значної частини селян до унії, яка в цій ситуації служитиме їм 

символом помірнішого соціального клімату. 

Складна міжнародна ситуація, безперервні війни та повстання не 

давали можливості російському уряду проводити реорганізацію 

церковного життя на Правобережжі форсованими темпами. Проте загалом 

втілювані в життя заходи дають можливість стверджувати про 

послідовність у церковній політиці. Заходи у церковній сфері були 

зосереджені російським урядом на реалізації одного напрямку – знищенні 

уніатської церкви. Як зазначає з цього приводу відомий російський історик 

права Нікотін, "в 1794–96 рр. майже всі уніати Подільської губернії і 

більшої частини Волині, більше ніж півтора мільйона, без найменшого 
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примусу приєдналися до православної церкви" [115, 141]. Проте уніатська 

церква й надалі продовжувала існувати й остаточно царському уряду її 

вдалось ліквідувати майже через 40 років.  

Основною метою ліквідації уніатської церкви було повернення 

мільйонів українців у лоно православної церкви. Не менш важливим 

питанням вважалося захоплення власності, що перебувала в уніатського 

духовенства, церков, монастирів. Досягнути цього можна було таким  

чином:  

1) створивши підконтрольні російському уряду органи управління 

уніатської церкви; 

2) поставивши духовенство в залежність від російської влади 

шляхом заборон, винагороджування чи підкупу; 

3) ліквідувавши "зайві" монастирі та передавши частину церков і 

монастирів православним; 

4) заборонивши будь-які безпосередні контакти з духовним центром 

у Римі; 

5) забезпечивши масовий перехід уніатів у православ`я, закріплене в 

подальшому забороною переходу в будь-яку іншу віру. 

Методика навернення уніатів у православ`я російським урядом була 

розроблена та апробована на території Білорусії одразу ж після першого 

поділу Речі Посполитої (1772 р.). Одним із перших нормативних 

документів, який регламентував діяльність православної, католицької та 

уніатської церков на приєднаних від Речі Посполитої землях, був указ 

Катерини ІІ від 14 грудня 1772 р. [134]. Ним імператриця залишила на 

старій посаді уніатського архиєпископа і гарантувала йому те ж 

утримання, що він мав раніше. Проте в управлінні архиєпископа тепер 

перебували лише ті церкви та монастирі, які знаходились в межах 

приєднаних земель. Більше того, управляти ними він мав згідно з 

положенням Регламенту Петербурзької католицької кірхи (порядком 



 103
управління католицької церкви в Російській імперії) [133]. Задля 

запобігання навернення православних в унію імператриця зобов`язала 

Псковського та Могилівського губернаторів стежити, щоб парафіяльні 

священики жодним чином не навертали православних в іншу віру. За 

порушення цього указу винні притягались до відповідальності. Відносно 

догматів віри і правил Уніатська церква була залишена поки що без змін. 

Усі нові папські булли перед їх обнародуванням духовна влада була 

зобов`язана представляти генерал-губернатору для отримання на те 

дозволу. 3 липня 1779 р. російський уряд заборонив в`їзд у межі імперії 

уніатським духовним особам. Цей захід аргументувався як недопущення 

їхнього втручання у внутрішнє управління духовними справами [135]. 

Указом від 2 червня 1780 р. була створена спеціальна Консисторія 

для управління духовними справами уніатів [136]. Вона мала складатись із 

трьох-чотирьох духовних осіб. Приводом до цього нововведення стало 

прохання уніатського митрополита Польщі І.Смогоржевського дозволити 

йому залишитись при управлінні уніатськими церквами в Полоцькому та 

Могилівському намісництвах. У цьому проханні митрополиту було 

відмовлено. В указі йшлося про те, що у випадку появи вільної вакансії 

священика в будь-якій уніатському парафії генерал-губернатор 

зобов`язаний через благонадійних людей з числа прихожан дізнатися, чи 

бажають вони мати православного священика. У випадку їхньої згоди 

такого священика мали призначити Архиєпископ Псковський і Єпископ 

Могилівський з "гідних людей". Якщо ж парафіяни й надалі бажали мати 

уніатського священика, то нового священика у цю парафію не призначали, 

а доручали її ближньому священику.  

Російський уряд не зупинився на досягнутому у справі ліквідації 

уніатської церкви. Указом від 28 лютого 1782 р. новостворена уніатська 

Консисторія була підпорядкована апеляції цивільних палат [137]. Тобто, 

відтепер усі спірні питання мали розглядати російські цивільні чиновники. 



 104
7 січня 1785 р. Полоцьким уніатським архієпископом був 

призначений І.Лисовській [138]. Йому було підпорядковане все уніатське 

духовенство Полоцької та Могилііської губерній. Тим же указом Катерина 

ІІ заборонила І.Лісовському підтримувати стосунки із закордонним 

духовенством, у тому числі й з Римом. Таке грубе втручання російського 

уряду в церковні справи, пограбування майна, навернення уніатів у 

православ`я викликали постійні скарги та протести уніатського 

духовенства. Частина монахів вирішила не визнавати розпорядження 

уряду та ігнорувати їх. У зв`язку з цим указом від 12 грудня 1793 р. 

Катерина ІІ зобов`язує покарати винних і вислати головних винуватців у 

цьому ігуменів А.Кириаша та І.Дорошевського за кордон [143]. 

Попри все бажання російського уряду якнайшвидше ліквідувати 

уніатську церкву на практиці чиновники зіштовхнулися зі значними 

труднощами. Щоб уникнути масових заворушень, Катерина ІІ 

рекомендувала своїм чиновникам навернення уніатів у православ`я 

проводити під виглядом "руху низів", прохання яких направлялися до 

російської адміністрації. 

На підставі указу від 6 вересня 1795 р. на Правобережній Україні 

закривалася уніатська митрополича кафедра і всі єпископські. Цим же 

указом населені маєтки уніатського єпископату передавались у державне 

управління. Не оминула імператриця й питання про уніатські монастирі. 

Аргументуючи тим, що їх більше ніж церков, імператриця наказала 

закрити ті монастирі, які не займаються освітою молоді, благодійністю. 

Питання закриття монастирів мав вирішувати генерал-губернатор за 

погодженням з уніатським Архиєпископом Лісовським.  

Виконуючи розпорядження Катерини ІІ від 6 вересня 1795 р., 

генерал-губернатор Т.Тутолмін доручив губернським правлінням зібрати й 

доставити йому детальні відомості про "надлишкові" уніатські монастирі. 

О.Беклешов, призначений у 1797 р. Київським військовим губернатором, 
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наказав губернським правлінням прискорити виконання розпорядження 

свого попередника. 

Незабаром О. Беклешов отримує імператорський указ від 30 грудня 

1797 р. про скасування зайвих монастирів. Павло І наказав розпочати 

скорочення чисельності монастирів закриттям Жидичинського монастиря 

Волинської губернії. Проте звернення генерала-губернатора до 

Архиєпископа Лісовського з вимогою закрити монастир не було виконане. 

У зв`язку з цим Сенат направляє на Правобережжя одного із сенаторів – 

генерала від інфантерії Розенберга, який мав провести перевірку 

виконання рішення про закриття уніатських монастирів. У ході перевірки 

було встановлено, що лише на території Волинської губернії діяло 

22 чоловічих і 4 жіночих уніатських монастирі. В той же час у Подільській 

губернії залишився тільки один уніатський монастир – Барський. Згідно з 

розпорядженням Катерини ІІ від 6 вересня 1795 р. у Волинській губернії 

слід було закрити 11 із 26 діючих монастирів. Підсумовуючи результати 

ревізії, Сенатор Розенберг відзначав, що уніатське духовенство і ченці 

чинили спротив закриттю монастирів. Зокрема, монахи Мільчинського 

монастиря і ще п`яти монастирів Дубенського повіту оскаржували рішення 

генерала-губернатора Беклешова про передачу їх маєтків у російську 

казну. Спроби ж уніатських монахів та духовенства подавати скарги до 

різних судових інстанцій про неправомірні дії російської влади з приводу 

конфіскації їх майна і закриття монастирів трактувалися російським 

чиновництвом як "тяжби, непристойні чернецтву". Також Сенатор 

Розенберг зіштовхнувся з тим, що інколи населення не визнавало нових 

православних священиків й просто виганяло їх. Саме так поступили 

монахи Ушицького базиліанського монастиря. Вони прогнали з колишньої 

уніатської церкви православного священика. У своєму звіті генерал 

Розенберг відзначав випадки незаконного захоплення уніатського майна 

католицьким духовенством та випадки повернення назад в унію або 
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католицизм уже православного населення. Сенатор відзначив випадок, 

коли в селі Скраклів православні мешканці були "спокушені" в унію і 

тамтешній настоятель створив у кімнаті каплицю. Обґрунтовуючи 

закриття уніатських монастирів, чиновник констатує, що в усіх 

монастирях, визначених до закриття, перебуває лише по кілька монахів. 

Ознайомившись зі звітом про стан справ з приводу закриття 

уніатських монастирів сенатора Розенберга, Сенат наказав Католицькій 

духовній колегії, щоб вона через місцевих єпархіальних архиєреїв і за 

узгодженням із губернаторами цих губерній провела практичні заходи про 

їх закриття. Лише після ревізії Сенатора Розенберга і відповідного 

сенатського указу Жидичинський монастир було закрито [154]. 

Монахи закритих монастирів переводилися в інші, в тому числі 

білоруські уніатські монастирі. Також російська влада подбала й про 

подальше зменшення числа монахів: до особливого розпорядження 

заборонялось постригати в монахи. Тим уніатським священикам, які не 

бажали приймати православ`я, було дозволено виїхати за межі Російської 

імперії. Тим же, хто виявив бажання залишитись, була призначена пенсія 

від 50 до 100 руб. Розпорядження Катерини ІІ від 6 вересня 1795 р. стали 

смертним вироком для 145 василіанських монастирів Правобережжя та 

Білорусії. Частина закритих уніатських монастирів була використана для 

посилення в краї позицій православ`я. На їх базі було створено православні 

монастирі: Білилівський, Головчинський, Гранівський, Загайцівський, 

Кам`янецький, Коржівецький, Острозький, Сатанівський, Шаргородський, 

Четвертнянський та інші [42,5]. В ході реалізації згаданого указу в 

державну власність від уніатської церкви було передано 12991 ревізійну 

душу. Найбільше селян станом на кінець 1795 р. перейшло в державну 

власність на Волині – 7299, на Київщині – 4653 та на Поділлі – 1039 душ. 

Усього в період 1793–1795 рр. духовенство Правобережної України 
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втратило понад 40% своїх маєтків, у яких проживало 18607 душ 

підданих [72, 38–40].  

Згідно з указом від 6 вересня 1795 р. та частина монастирів й церков, 

яка залишилася в унії, в адміністративному управлінні підпорядковувалася 

білоруському уніатському архієпископу. Щоб заспокоїти вище уніатське 

духовенство, єпископам скасованих єпархій російський уряд призначив 

пенсії. Зокрема, Луцькому уніатському єпископу С. Левитському і 

Володимирському С. Млоцькому, які склали присягу на підданство імперії 

було призначено утримання на 3 тис. рублів в рік. Грошову пенсію було 

призначено також і іншим єпископам (не скасованих) уніатських єпархій. 

А натомість уніатські єпископи втратили свої "столові села", які були 

забрані в казну. Цим заходом російський уряд поставив вище уніатське 

духовенство у повну фінансову залежність від себе. 

Зміцнюючи позиції православ`я, російський уряд створив Подільську 

єпархію та заснував ряд православних монастирів. Священиків та монахів 

було запрошено з Лівобережної України та Центральної Росії. Водночас 

православна церква зміцнила свої економічні позиції в краї [201, 169]. 

Зокрема, Шаргородський василіанський монастир було перетворено в 

резиденцію подільського православного єпископа. Ще майже 1,4 тис. 

ревізійних душ селян було передано православному духовенству 

наприкінці XVIII ст. від уніатської церкви. Збільшення землеволодіння 

православної церкви на Правобережній Україні відбувалося також шляхом 

перетворення частини василіанських монастирів у православні із 

збереженням їх нерухомої власності. Серед них у Волинській губернії – 

Корецький жіночий, Загаєцький, Острозький, В Подільській губернії – 

Гранівський, Сатанівський, Головчинецький й Коржовецький 

монастирі [72, 42–43]. 

Хоча створити православні єпархії на Правобережній Україні 

Катерина ІІ повеліла ще 13 квітня 1793 р., проте лише після 1795 р. вони 
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реально почали наповнятися парафіянами. Іменним указом від 6 вересня 

1795 р. генералу-губернатору М.Тутолміну імператриця ще раз повідомила 

про створення в Мінській, Волинській, Подільській і Брацлавській 

губерніях православних єпархій і призначила місцевих єпископів [142].  

Таким чином, перше значне скорочення земельної власності церкви 

на Правобережжі припадає на 1795 р. В цей період було секвестровано 

маєтки католицького єпископату, частину яких було подаровану 

дворянству, а іншу – включено у систему державної оренди. 14 червня 

1796 р. Подільським намісницьким правлінням було видано 

розпорядження, згідно з яким усі священнослужителі католицької та 

уніатської церкви протягом року мали з`явитися в м. Кам`янець-

Подільський, м. Кременець і м. Летичів для підтвердження своїх прав і 

скласти присягу на вірність державі [201, 169–170; 202, 88]. За відмову 

присягнути на вірність Катерині II були піддані конфіскації земельні 

володіння Кам`янецького католицького єпископа. Згодом вони були надані 

графиням Браницькій і Скавронській [232]. Села ж Фастівського ключа, які 

були відібрані у Київського католицького єпископа, розібрали місцеві 

євреї-орендарі [92, 218]. 

В кінці XVIII ст. землеволодіння католицької та уніатської церков 

зберігалось за ними. Проте церкві заборонялося набувати нових маєтків, а 

існуючі розглядались як державні, якими духовенство розпоряджається як 

корпоративний власник. 

В 1796 р. після смерті Катерини ІІ імператором стає Павло І (1796–

1801). Зі вступом на престол нового імператора у російського 

католицького й уніатського духовенства з`явились надії на зміну 

політичного клімату в імперії та повернення втрачених позицій на 

Правобережжі. Внаслідок конфіскації католицьких та уніатських 

маєтностей у краї, забороні пересилати прибутки у Рим, погіршилось 
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фінансове становище Ватикану та рицарських орденів, які володіли 

маєтками на території Речі Посполитої.  

Щоб поправити фінансове становище Мальтійського рицарського 

ордену, восени 1795 р. до двору Катерини ІІ прибув посол ордену 

Дж.Літта. Він мав обговорити з імператрицею можливість протекторату 

над Мальтійським орденом та долю Острозького майорату, який був одним 

із найприбутковіших володінь ордену. За V ревізією так звана Острозька 

ординація, що перейшла в казенне управління, налічувала 73542 душі 

селян [65]. Катерина ІІ досить привітно прийняла мальтійського посланця, 

але далі проявів ввічливості справа не пішла. Російські чиновники не 

поспішали, вони аналізували доцільність встрявання у мальтійські справи. 

В останні роки правління Катерини ІІ політичні вигоди, які могла 

отримати імперія за заступництво Ордену, мабуть, були занадто складні. 

Окрім того, грошові претензії Ордену могли бути доволі відчутними. 

Наступний раунд переговорів між Російською імперією та 

Мальтійським орденом розпочався після смерті Катерини ІІ. У квітні 

1797 р. в Петербург прибув як папський нунцій Дж.Літта і вручив Павлу І 

послання від папи римського. В ньому папа висловлював надію, що 

Російський імператор збереже привілеї католицької церкви й 

недоторканність її володінь. Улітку 1797 р. за посередництвом папського 

нунція було укладено конвенцію з Мальтійським орденом, в який вступив 

сам імператор Павло І. Хоча згідно статуту ордену його членами могли 

бути лише католики, які склали присягу безшлюб`я. Проте перед загрозою 

фінансового краху Капітул Ордену й Папа Римський дозволили створити 

православне командорство й навіть більше поставити весь Мальтійський 

Орден під протекторат православного імператора. У серпні 1797 р. Капітул 

Ордену ратифікував конвенцію й надав Павлу І титул проектора. 

Мальтійському ордену гарантувалась збереженість володінь у межах 

імперії. При цьому Російська держава зобов`язувалася виплачувати Ордену 
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120 тис. злотих, які мала сплачувати Річ Посполита, також компенсувати 

втрату Острозького майорату на суму 180 тис. злотих й, окрім того, внески 

Великого Російського Пріорства мали складати 41 тис. форинтів 

щорічно [210, 148–149]. Задля забезпечення виплат Ордену імператор 

Павло І повернув конфісковану Острозьку ординацію (73542 душі 

кріпаків), а також на користь російських командорств надав прибутки 

маєтків, що налічували 50 тис. ревізьких душ [20, 56–96]. 

Внаслідок революційних подій у Франції частина французьких 

емігрантів виїхала в Російську імперію. Серед них були священики, монахи й 

високопоставлені духовні особи. Імператор Павло І у 1798 р. наказав 

католицькому митрополитові Сестринцевичу знайти місця для 

новоприбулого духовенства. Католицький митрополит запропонував 

розмістити їх серед уніатських володінь. Зокрема, для розміщення ченців-

трапістів Сестринцевич запропонував волинські василіанські монастирі, 

оскільки ті мали великі Жидичинський та Германський маєтки. 

Передбачалося, що на користь прибулих буде виділено частину прибутку 

монастирів [72, 28]. 

Протягом правління Павла І тривав період покровительства 

католицької церкви та єзуїтів. Указом від 28 квітня 1798 р.[149], на 

Правобережній Україні було організовано Кам`янецьку й Луцьку 

католицькі єпархії. Знову почала запроваджуватись унія [201, 170]. На 

нашу думку, до таких дій призводила складна міжнародна ситуація. 

Російський уряд змушений був загравати із католицьким та уніатським 

духовенством, щоб не допустити нових заворушень у складних умовах 

антифранцузьких коаліцій.  

На відміну від Катерини II, Павло І більш прихильно ставився до 

католицької церкви. Зокрема, він відновив у 1798 р. на українсько-

білоруських землях шість римо-католицьких єпархій, а для уніатів – 

Луцьку й Берестейську. Місцем перебування Луцького єпископа був 
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Почаїв, а Берестейського – Жировичі. Також імператор повернув уніатам 

ряд монастирів. Проте вони вже підпорядковувалися не василіанам, а 

безпосередньо єпископам [92, 222]. 

Але, йдучи на поступки і відновивши уніатські єпархії, Павло І 

підпорядковує все уніатське духовенство католицькій Консисторії і 

Архиєпископу Сестринцевичу. Цим самим імператор створив умови для 

захоплення уніатських парафій і перетворення їх у католицькі. Таким 

чином, російському уряду вдалося ще більше посварити можливих 

союзників, нацькувавши їх один на одного. 

І католицьке духовенство скористалося наданим "шансом". 

Здійснилася давня мрія католиків підпорядкувати уніатів, однак держава і 

статус їхній був уже інший. Замість того, щоб протягнути руку допомоги 

уніатській церкві духовенство католицької все робило щоб захопити 

уніатську власність та збільшити кількість католицьких парафій. 

Ще одним засобом послаблення уніатської церкви було закриття 

монастирів і передача їхнього майна у державну власність. Проте 

недостатня кількість добросовісних чиновників та бажання 

бюрократичного апарату поживитися призвела до розграбування частини 

майна закритих уніатських монастирів.  

Важливим аргументом для передачі католицьких та уніатських селян 

у державне управління було зловживання духовенством своїми правами. 

Так, із часу приєднання краю до імперії, потік скарг від селян на 

беззаконня в маєтках духівництва фактично не припинявся. Промовистим 

є приклад селян с. Білоусівки, які позивались зі своїм власником 

Тульчинським домініканським монастирем протягом п`яти років. Спочатку 

вони зверталися до місцевих органів влади та католицького єпископа. Але, 

оскільки адміністрація та судово-слідчі органи складались з осіб 

шляхетського походження, добитися справедливості їм не вдалось. Тоді, 

навесні 1823 р., селяни с.Білоусівки написали скаргу цесаревичу 
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Костянтину, який на той час керував окремим Литовським корпусом й 

фактично виконував обов`язки Волинського й Подільського генерала-

губернатора. Селяни скаржились на збільшення кількості відробіткових 

днів, наділення їх неродючими та незручними ґрунтами. Цесаревич повелів 

провести розслідування цієї скарги. Матеріали розслідування були 

передані на розгляд суду. Остаточне рішення цієї справи було прийняте й 

затверджене губернатором навесні 1827 р. Хоча селянам і не повернули 

їхніх попередніх наділів, проте монастир був зобов`язаний сплатити 

селянам за понаднормові дні панщини [290, 1–14, 35–66 ]. 

Одним із перших ударів по католицьких монастирях стало 

запровадження у 1797 р. земельної квоти в розмірі 30 десятин польової 

землі на монастир. Залишки землі уряд відібрав у казну. Рядом указів 

Синоду від 16 січня 1801 р., 18 березня 1804 р., 18 вересня 1804 р., 

18 листопада 1809 р., 10 січня 1810 р., та 24 вересня 1814 р. наказувалося 

поміщикам наділити церкви додатковими земельними наділами, якщо вони 

володіли менше ніж 30 десятинами орної землі та 3 десятинами сінокосу, 

на що могли претендувати православні церкви [14, 95 – 96]. 

Для утримання єпископів виділялися кошти у розмірі окладу в 6 тис. 

крб. на рік. Спершу такою "щедрістю" були забезпечені католицькі, а в 

1804 р. – й уніатські єпископи. Зокрема, маєток Рашківської вірмено-

католицького костелу у с.Каетанівка і Чечельницького костелу слободи 

Чечельницька й Кравецька на Поділлі були передані в державне 

управління ще в 1795 р. Духовенство намагалося повернути втрачені 

маєтки й неодноразово зверталося до уряду з відповідними клопотаннями. 

Остаточне рішення цього питання було прийняте Сенатом 25 лютого 

1820 р. Згідно з ним ці маєтки й надалі залишались у державному 

управлінні, а духовенство лише отримувало з них інвентарний прибуток. 

Рішення з цього питання стало прецедентом у аналогічних справ. Схоже 

була вирішена справа про маєтки чотирьох василіанських монастирів на 
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Волині. У зв`язку з переходом уніатів у православ`я й закриттям або 

передачею частини василіанських монастирів у кінці XVIII ст. в державне 

управління було передано маєтки Дубенського абатства, Дубенського 

жіночого, Мильчанського й Страклівського монастирів у Волинській 

губернії. Указом Сенату від 17 травня 1823 р. ці маєтки були визнані 

державними, а православному духовенству було призначено прибутки від 

них у розмірі 1634 крб. [72, 107–108]. Цим заходом російський уряд ставив 

єпископів у повну фінансову залежність від уряду, перетворюючи їх на 

державних чиновників. 

У першій половині ХІХ ст. в імперії проводилась політика на 

зменшення шляхів для набуття католицькою та уніатською церквами 

населених маєтків. 5 квітня 1800 р. уряд заборонив архиєреям і 

монастирям просити уряд замінити їх земельні володіння на кращі.  

Наступним ударом по католицькому духовенству став указ 1811 р. про 

продаж дворянам старостинських земель. Оскільки статус землеволодіння 

змінювався, то духовенство позбавлялося можливості отримувати з колишніх 

старостинських маєтків церковну десятину, вільно молоти у млинах та 

рубати для власних потреб деревину у місцевих лісах [92, 219].  

Церква на Правобережжі виконувала функцію банкіра, надаючи 

позики під заставу маєтків. Тому указ від 14 липня 1827 р., який обмежив 

дев`ятьма роками договірні заставні строки, слід вважати таким, що мав на 

меті послабити становище католицької церкви та уповільнити процес 

нарощування нею земельних володінь [92, 219]. 

Обмежуючи фінансову могутність католицької церкви та ставлячи її 

духовенство у фінансову залежність, російський уряд намагався не 

доводити справу й до критичної межі. Царат не забороняв шляхті будувати 

нові костели і наділяти причети землею без кріпаків. Більше того, 8 червня 

1805 р. уряд дозволив монастирям в окремих випадках орендувати землю 
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без селян у поміщиків чи навіть купувати її. Згодом, 4 січня 1819 р., це 

право було надано і світському (білому) духовенству [91, 83].  

 За правління імператора Олександра І тривав процес загравання з 

католицьким та уніатським правобережним духовенством. Було повернуто 

чимало секвестрованих церковних маєтків, що сприяло відродженню 

колишнього землеволодіння. Прикладом цього може стати указ від 4 грудня 

1802 р. Згідно з ним усі маєтки кам`янецько-городокських францисканців 

були їм повернуті. Також позитивно вирішилася справа Шаргородських 

францисканців. Їх монастир у 1795 р. за рішенням кам`янецького нижнього 

земського суду було перетворено в православний і віддано під резиденцію 

подільського архиєрея. Не погоджуючись з таким судовим рішенням, 

францисканці подали апеляцію в сенат і виграли справу [92, 219].  

Після підписання Тільзітського миру з Наполеонівською Францією 

Олександр І вирішив ще більше укріпити позиції Російської імперії на 

Правобережній Україні. З цією метою було продовжено політику 

загравання з польською шляхтою та католицьким й уніатським 

духовенством. Зокрема, у 1807 р. Олександр І затвердив проект князя 

Адама Чарторийського про повернення василіанам колишніх прав і 

маєтностей.  Зокрема, у 1810 р. імператор  подарував барським василіанам   

Малійовецький маєток, який давав у рік 600 злотих прибутку [91, 83].  

Йдучи на компроміс із вищим духовенством, російський царат 

гарантував недоторканість приватних маєтків лояльних до Російської 

імперії священнослужителів. Більше того, духовенство дворянського 

походження мало право набувати населені маєтки як цивільні особи. 

Таким чином, набуті духовенством  маєтки згодом переходили до їхніх 

спадкоємців, а не в церковну власність [139, 1023].  

Обмежуючи католицьку та уніатську церкви, російський уряд всіляко 

сприяв розвитку та економічному зміцненню православної. Якщо в 

католицької церкви уряд відбирав маєтності, то православній – нарізав 



 115
додатково. Внаслідок чого архієрейські наділи православних зросли удвоє, а 

монастирські – залежно від розряду монастиря – у 3–5 разів [92, 218–219]. 

Розуміючи, що ставлення духовенства до імперії значною мірою 

залежить від церковних ієрархів, саме на них і продемонстрував свою 

щедрість Олександр І. Один із найбільших маєтків дістався Кам`янецькому 

католицькому єпископу Сєраковському. Йому імператор у 1801 р. 

подарував с. Перейми Балтського повіту, в якому  налічувалося близько 

2 тис. кріпаків. Площа маєтку становила 2972,4 десятини землі, з яких 

орної землі було 1660,2 десятини та сінокосу 33,9 десятин [51,14] . Після 

смерті єпископа маєток дістався його дітям, оскільки був подарований 

імператором безпосередньо Сєраковському. Як компенсацію новому 

Кам`янецькому католицькому єпископу Дембовському уряд подвоїв 

посадовий оклад. Його наступник, єпископ Мацкевич, у 1820 р. отримав 

від імператора Мукарівське староство, в якому проживало понад 1299 

ревізійних душ [72, 32]. Проте реально вступити у володіння цим маєтком 

єпископ зміг лише за десять років. Протягом цього часу маєток перебував 

у посесії, а єпископ весь цей час отримував посадовий оклад і "кварту" зі 

староства в розмірі майже 3,8 тис. крб. сріблом на рік. Як зазначають 

О.Крижанівський та С.Плохій, "царська милість не обминула й Луцько-

Житомирського католицького єпископа Каспара Цецішевського, якому в 

травні 1824 р. повернули великий Фастівський маєток". Зважаючи на те, 

що й цей маєток перебував у посесії, тому він дістався лише наступнику 

Цецішевського Михайлу Пивницькому в 1831 р. З цього маєтку 

Пивницький залишив собі лише Фастів, а 18 сіл віддав в оренду своїм 

родичам і "потрібним" людям. Не позбавив уваги російський уряд і 

уніатського митрополита Йосафата Булка. Йому були передані маєтки 

Онуфріївського василіанського монастиря в Білорусії [92, 220]. З цього 

приводу А.Зінченко слушно зазначає, що "наданням маєтків католицькому 

єпископату царський уряд намагався купити його політичну лояльність, 
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змушуючи ослабити традиційну для … духівництва… орієнтацію на 

відновлення колишньої Речі Посполитої" [72, 32]. 

Після розгрому наполеонівської Франції, у 1815 р. католицька церква 

відновила "Товариство Ісуса" (орден єзуїтів) як міжнародну організацію. 

Царат побачив у цьому загрозу для Російської імперії. Тим більше, що в 

очах російських чиновників католики скомпрометували себе 

співробітництвом із Наполеоном. Виходячи з того, що роль поборника 

революційних рухів  мав виконувати, створений в 1815 р. "Священний 

союз", російський уряд у 1820 р. ліквідував орден єзуїтів на своїй 

території. Маєтки ордену перейшли в державну власність й за ними 

закріпилась назва "другі поєзуїтські".  У результаті цієї операції в 

державну власність надійшло 13529 ревізійних душ [216, 186]. Лише 

Кам`янецька діацезія втратила дохід із єзуїтських маєтків на суму 10883 

крб. сріблом:  по Кам`янецькому повіту – 3347, по Ушицькому – 3445, 

Могилівському – 1951, Браїловському – 2140 [96, 91–92]. 

22 квітня 1828 р. був запроваджений новий устрій греко-уніатської 

церкви. Якщо до 1828 р. в Російській імперії було чотири греко-католицькі 

єпископства, то з 1828 р. їх залишилось лише два – Білоруське та 

Литовське.  Було ліквідовано Луцьку уніатську кафедру, а резиденцію її 

єпископів – Жидичинський монастир, було закрито. Для управління 

майном Жидичинського монастиря, який володів 838 ревізійними душами 

й  давав 8,2 тисяч карбованців сріблом річного прибутку, та іншими згодом 

закритими монастирями указом від 16 січня 1829 р. було створено 

Жидичинську адміністраційну комісію. Було взято курс на зменшення 

числа василіанських монастирів. Лише у березні-травні 1833 р. було 

прийнято рішення про закриття ще 15 василіанських монастирів, 9 з яких 

знаходилося на Правобережній Україні. Піддубецькому, Гощанському, 

Білостоцькому та Пугинському монастирям належали населені маєтки з 

119 душ селян (за VIII ревізією). Усі доходи отримані Жидичинською 
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адміністраційною комісією записувалися в загальну кількість доходів 

греко-католицького духовенства  [72, 108–115].  

Для першої половини ХІХ ст. характерним явищем є намагання 

частини шляхтичів оскаржити право церкви, а особливо православної, 

володіти майном, наданим їхніми предками католицькій чи уніатській 

церквам. У зв`язку з цим між православним духовенством і місцевими 

землевласниками через земельну маєтність часто виникали конфлікти. 

Щоб вирішити конфліктні питання і зняти напруженість в краї, російський 

уряд у 1818 р. створює на Правобережжі спеціальні поземельні комісії. 

Друге, не менш важливе завдання Комісії полягало в узаконенні спірного 

землеволодіння православної церкви. Проте, хоча Комісії і діяли до 

1834 р., вони так і не виправдали сподівань уряду. Враховуючи, що комісії 

зазвичай складалися з польських землевласників, то й рішення комісій 

були в основному на користь шляхтичів, а не православної церкви. 

Протягом 16 років діяльності комісій лише у Волинській губернії з 

575 справ було прийнято рішення зі 195 справ. В інших губерніях стан 

справ був ще гіршим. Тому російський уряд 14 квітня 1834 р. припиняє 

діяльність поземельних комісій.  

Часткова конфіскація земель у католицького та уніатського 

духовенства в період 1792–1830 рр. підривала їх економічні позиції та 

ставила в залежність від Російської імперії. Враховуючи те, що за часів 

Речі Посполитої католицька та уніатська церква знаходились на 

привілейованому становищі, значна частина духовенства підтримувала 

орієнтацію шляхти на відновлення Речі Посполитої.  

Російський царат всіляко сприяв зміцненню православної церкви. 

Так, Подільський єпископ Кирило, звертаючись до імператора з 

клопотанням про надання населеного маєтку, аргументував свої 

міркування тим, що економічне становище православної церкви значно 

гірше від католицької, якій проте було надано Мукарівське староство. 28 
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жовтня 1833 р. Микола І затвердив рішення Сенату про передачу 

Приворітського староства подільському православному єпископу [267, 1–

3]. Оскільки маєток перебував в оренді, то вступити у права на нього 

подільський єпископ зміг лише в 1841 р. За результатами проведеної в 

ньому люстрації станом на 1841 р. маєток нараховував 303 ревізійні 

селянські душі й давав 927 крб. 58 коп. прибутку [72, 31–32].  

Російський царат розумів, що основною його опорою в селі є 

парафіяльне духовенство. Прагнучи перетворити священнослужителів на 

вірних імперії чиновників, уряд всіляко сприяв зростанню їх матеріального 

благополуччя. Зокрема, 6 грудня 1829 р. було видано положення про 

наділення землею парафіяльних церков у казенних маєтках. Норма 

наділенню приходу землею залежала від кількості землі що припадала на 

одного селянина в маєтку. У тих маєтках, в яких на душу населення було 

більше, ніж 15 десятин землі, нарізали потрійну пропорцію, тобто 

99 десятин (стандартна норма становила 33 десятини). У маєтках, де 

селяни мали від 12 до 15 десятин, передбачалося наділення церкви 

подвійною пропорцією, тобто 66 десятинами. А в тих, де селяни мали від 8 

до 12 десятин землі на душу, церква отримувала в півтора рази більше, 

тобто  – 49,5 десятин. Якщо ж у маєтку на селянське землекористування 

припадало менше 8 десятин, то прирізка мала узгоджуватися з міністром 

фінансів.  

Якщо наділ перебував у віддаленій місцевості та в разі черезсмужжя,  

то дозволялось обмінювати церковні землі на землі кращої якості [171, 837]. 

Унаслідок політики сприяння православній церкві, архієрейські 

наділи зросли вдвоє, а монастирські – залежно від розряду монастиря, у 3 – 

5 разів. Більшість православних церков та монастирів на Правобережжі в 

першій половині ХІХ ст. були достатньо забезпечені земельними угіддями. 

Зокрема, Мотронинський монастир, у якому згідно зі штатом 

нараховувалося 22 монахи, володів 270 десятинами орної землі, сіножатей 
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і лісу [224, 9–10; 225, 11–12]. Тобто, на одного монаха Мотронинського 

монастиря припадало в середньому 12,27 десятин землі. Якщо врахувати, 

що норма забезпечення селян у державних маєтках становила 5 десятин на 

ревізійну душу, то  селяни могли лише мріяти про таке землезабезпечення, 

яке мали православні монастирі та церкви.  

Таким чином, зі здійсненого нами аналізу документів, можна 

виокремити таку закономірність: у кінці XVIII ст. російський уряд 

застосовуючи економічні важелі підірвав економічні позиції католицької 

та уніатської церков на Правобережжі. Проте після смерті Катерини ІІ та 

вступу на престол Павла І складна міжнародна ситуація та постійна загроза 

початку військових дій на західному кордоні Російської імперії змушували 

російський уряд загравати з місцевим неправославним населенням. 

Внаслідок такої політики на Правобережжі у першій третині XIX ст. 

значно зросло церковне землеволодіння. Більшість монастирів і парафій 

мала вдосталь польової землі, сіножатей і лісових ділянок. Ще відчутніші 

зміни були у православної церкви. Наприклад, у Мотронинському 

монастирі, на Київщині, на одного монаха припадало в середньому 12,27 

десятин землі [224, 9–10; 225, 11–12]. Враховуючи, що православ`я на 

кінець існування Речі Посполитої на Правобережжі фактично було 

ліквідовано, маємо незаперечні докази політики відродження православ`я і 

його землеволодіння.  

Поступово зусиллями уряду Церква на Правобережжі 

перетворювалася у специфічне державне відомство, а священики – у його 

чиновників. Російський уряд неодноразово нагадував священикам, що їх 

основним обов`язком є нагляд за спокоєм селян.  

Отже, аграрна політика російського уряду в кінці XVIII – першій 

половині ХІХ ст. була спрямована на зменшення католицького, ліквідації  

уніатського та збільшенні православного церковного землеволодіння.  
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3.2. Стан церковного землеволодіння в 30–50–х рр. ХІХ ст. 

 
 

У кінці XVIII– на початку ХХ ст.ст. складна міжнародна ситуація 

змушувала російський уряд проводити ліберальну політику стосовно 

шляхти й католицького духовенства Правобережжя, щоб не допустити 

спалаху повстання. Репресіям піддавалися лише причетні до 

антиросійських виступів. Католицьке та уніатське духовенство, яке 

перебувало у тісних політичних та родинних зв`язках зі шляхтою, 

фактично теж попадало під захист цієї ситуації. Відбулося лише часткове 

скорочення церковного землеволодіння шляхом конфіскації маєтків 

єпископату.  

Близькість соціального походження та матеріального становища 

шляхти та духовенства у Правобережній Україні служила надійною 

об`єднавчою базою, яка зумовлювала єдність їх інтересів та 

взаємопідтримку. Фактично шляхта та духівництво виступали в ролі 

світських та духовних феодалів, об`єднаних спільним походженням та 

наділених однаковими майновими привілеями. Таке становище змушувало 

російський уряд шукати шляхи для зменшення впливу католицького 

духовенства на перебіг подій у краї.  

Стабілізація міжнародної політики після розгрому Наполеона та 

участь духовенства у польському повстанні 1830–1831 рр. кардинально 

змінили імперську політику щодо шляхти та католицького й уніатського 

духовенства Правобережної України. Одразу ж після початку заворушень 

у Варшаві у грудні 1830 р. могилівський цивільний губернатор 

М.Муравйов подав Миколі І записку з пропозицією відібрати в монастирів 

нерухомі маєтки, а на їх утримання призначити грошовий оклад. Цей захід 

мав на меті поставити духовенство у повну фінансову залежність від 

уряду [72, 108–109]. 
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Звичайно, не всі католицькі та уніатські священики спокійно 

спостерігали за знищенням своєї церкви та її пограбуванням. Відчувши на 

собі "милостиве ставлення" російського уряду, духовенство не залишилось 

осторонь польського повстання 1830–1831 рр. і взяло в ньому участь. 

Частина з них брала активну участь у військових загонах, інші – надавали 

матеріальну допомогу, закликали місцеве населення до непокори 

російській владі. Зокрема, військовому загону Двірницького почаївськими 

василіанами була надана допомога грішми, кіньми, хлібом. Декілька з 

монахів разом із 45 монастирськими підданими вступили до цього ж 

загону. Також поліція виявила склад вогнепальної та холодної зброї у 

Летичівському домініканському костелі. Це дало привід закрити його та 

заарештувати кількох духовних осіб. Згідно з рішенням (православного) 

Синоду від 11 жовтня 1831 р. уніатських священиків слід було направляти 

у великоросійські монастирі для перевиховання [177]. Щоб гарантувати 

вчасне прибуття у російський монастир до уніатських священиків, 

призначали особливих провідників, які отримували так звані прогони1. На 

утримання священиків у монастирях виділялось на рік 120 руб. Таким 

чином, ті з священиків, котрі проявляли непокору російському уряду, 

каралися витонченою карою – засланням у вороже для них оточення. 

Згідно з офіційними даними на території Правобережжя тією чи 

іншою мірою взяло участь у повстанні більше півсотні монастирів [91, 94]. 

Загалом у повстанні 1830–1831 рр. на Правобережній Україні взяло участь 

5989 осіб. Із них 4777 взяли участь у бойових діях. Із 114 духовних осіб 

краю 38 осіб були учасниками збройної боротьби, а 76 надали посильну 

допомогу [8, 150–151]. 

Із кожним новим розпорядженням влади щораз більше 

регламентувалася діяльність уніатської церкви. Іменним указом від 

                                                           
Примітка. 
1 Визначена сума коштів для проїзду на певну відстань. 
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6 травня 1832 р. вище уніатське духовенство було фактично поставлено під 

повний контроль російських чиновників. Згідно з цим розпорядженням 

єпархіальне уніатське керівництво не мало права навіть тимчасово 

переїжджати в інші єпархії у справах своїх єпархій без спеціального 

дозволу управителя духовними справами іноземних віросповідань імперії 

(тобто, хоча високопоставленого, але чиновника). Кілька місяців раніше, 

9 січня 1832 р. управитель духовними справами іноземних віросповідань 

оголосив іменний указ Сенату, згідно з яким засідання греко-уніатської 

духовної Колегії були дозволені із щоденних до трьох разів на 

тиждень [178]. 

Незалежний статус уніатських монастирів викликав незадоволення 

не лише уніатського єпархіального керівництва, а й російських чиновників. 

Уміло використовуючи внутрішні протиріччя в уніатському середовищі, 

Микола І своїм указом від 16 лютого (7 березня) 1832 р. скасував посаду 

провінціала (представника інтересів монахів в консисторії), яка була 

введена лише в жовтні 1828 р.[170], таким чином повністю 

підпорядкувавши уніатські монастирі єпархіальному начальству. А 

25 липня 1832 р.[181] російська влада вирішує закрити в південно-

західному краї світські училища, які утримувалися Базиліанами. Звичайно, 

на їх місці утворювалися училища, підпорядковані православним церквам. 

Чергове пограбування уніатських духовних капіталів відбулося 

2 серпня 1832 р. – Микола І схвалив рішення Державної ради, згідно з 

яким усі кредити, які були надані з фондів уніатських церков та 

монастирів, боржники повинні сплачувати вже в російський державний 

банк [182]. 

Наступ на уніатство продовжувався. Микола І своїм розпорядженням 

від 26 листопада 1832 р. зобов`язує єпархіальне уніатське керівництво 

щорічно надавати губернаторам списки свого духовенства і черговий раз 

погрожує "суворо дотримуватися правил прийому в монастирі осіб різного 
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звання" [183]. Згідно з указом Миколи І від 12 квітня 1833 р. заборонялося 

призначати в греко-уніатську парафію священика без дозволу місцевого 

генерала-губернатора, а згідно з указом від 21 квітня 1833 р. для цього 

потрібен був ще й спеціальний дозвіл генерала-прокурора. В цьому ж указі 

з метою ослабити вплив місцевої польської шляхти, було скасовано право 

ктиторства, згідно з яким заміщення парафій священиками залежало від 

вибору місцевого шляхтича (ктитора); саме він у своїх маєтках мав право 

називати кандидатів на парафії. 

Із 1831 р. російський уряд перейшов до більш рішучих дій з 

обмеження, а той ліквідації на Правобережжі католицької та уніатської 

церков. Для боротьби з національно-визвольним рухом у західних 

губерніях імперії у серпні 1831 р. волинський і подільський тимчасовий 

військовий губернатор Левашов запропонував ряд заходів. Аргументуючи 

тим, що монахи Почаївського василіанського монастиря взяли 

безпосередню участь у польському повстанні 1830–1831 рр., військовий 

губернатор пропонував передати монастир з усім майном православному 

духовенству. В подальшому ті католицькі й уніатські монастирі, ченці 

яких брали чи братимуть участь у заворушеннях проти Російської імперії, 

теж перетворювати у православні. За допомогою цього заходу волинський 

та подільський військовий губернатор надіявся залякати католицьке й 

уніатське духовенство, а за рахунок майна тих, що чинитимуть спротив, 

укріпляти православ`я. Загалом, пропозиція Левашова відповідала указу 

від 6 травня 1831 р. про конфіскацію маєтків шляхти, яка брала участь у 

повстанні [175]. Обговоривши в жовтні 1831 р. пропозицію Левашова, 

міністр внутрішніх справ та обер-прокурор Синоду вирішили передати 

Почаївський монастир православному духовенству. В його будівлях 

розмістився волинський православний єпископ із консисторією, 

семінарією та училищами. За пропозицією обер-прокурора князя 
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Мещерського за православною Почаївською лаврою тимчасово були 

залишені маєтки з кріпаками. 

Показовою також є справа про закриття Овруцького василіанського 

монастиря, монахи якого брали активну участь у польському повстанні. У 

своїй доповіді від 11 вересня 1831 р., підготовленій для імператора, 

керівник управління у справах іноземних віросповідань Д. Блудов, окрім 

характеристики участі овруцьких монахів у повстанні, відзначав, що 

управління фундушами монастиря з боку духовних осіб фактично 

розорили маєтки. Не покращило становище й передача цих маєтностей 

згідно з указом від 22 квітня 1828 р. в управління Тимчасових комісій для 

утримання духовних училищ. У результаті доповіді Д.Блудова, імператор 

наказав негайно передати в казну маєток Овруцького монастиря. До 

монастирської церкви, яка була перетворена на православну, Микола І 

повелів призначити надійного священика, визначивши йому з прибутків 

маєтку забезпечення. 

Було закрито низку католицьких монастирів (домініканські в Овручі 

та Летичеві та ін.). Крім згаданих монастирів у Волинській губернії, був 

закритий і такий великий землевласник, як Дубровицький піарський 

монастир, ченців, які були  під пильним наглядом, розселили по інших 

монастирях. Стрільський ключ у Рівненському повіті (1103 душі) й 

капітали (1000 червінців і 9039 крб. сріблом) закритого монастиря 

передавалися у казенне відомство [72, 111–112]. 

 Оплот унії – Василіанські монастирі – за сприяння повстанцям були 

закриті повністю. А в 1832 р., після придушення заворушень, 

василіанський орден було остаточно ліквідовано. Майно василіан було 

конфісковане. Польське повстання спонукало російський уряд перейти до 

кардинальніших заходів із деполонізації краю. Одним із них став 

імператорський указ від 19 липня 1832 р. Ним передбачалося закрити 191 

римо-католицький монастир із 305, які на той час існували в Західних 
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губерніях. Згідно з цим указом на Правобережжі було закрито 61 

монастир, що становило 32% від загального числа закритих у Західному 

краї. Найбільше ліквідованих монастирів було на Волині (35), менше – на 

Поділлі (19) та Київщині (7). Їх нерухоме майно, за винятком садів, які 

були передані місцевому парафіяльному духовенству, було передано до 

військового відомства, а з кінця 1840 р. – до Міністерства державних 

маєтків. Унаслідок подій 1830–1831 рр. до казни надійшло чимало 

населених маєтків, у яких проживало 13,1 тис. душ. Окрім нерухомої 

власності, казна розжилася ще монастирськими капіталами на суму 

1,1 млн. крб. сріблом. Переслідуючи монастирі, які взяли участь у 

повстанні, російський уряд винагородив ті, що не підтримали 

заворушення. Цим монастирям та костелам уряд роздав рухоме майно 

ліквідованих монастирів. Шляхтичі, які не брали участі у повстанні, мали 

право викупити своє майно, якщо воно перебувало у заставній власності 

ліквідованих монастирів. Костели закритих монастирів уряд використав 

для посилення православ`я в краї, перетворюючи їх у православні церкви. 

Слід відзначити той факт, що при передачі майна католицьких монастирів 

та костелів у православні, частина його була розкрадена чиновниками. 

Монахи теж намагалися якомога менше майна віддати православним, 

забираючи з собою все, що можна було винести. В результаті цього 

процесу значно постраждали церковні архіви, бібліотеки, припинила 

існування не одна монастирська лікарня [48; 92, 224–225]. 

У січні 1838 р. на 80 році помер митрополит греко-уніатської церкви 

Росії Йосиф Булгак, вихованець римської колегії (введений на 

митрополичу кафедру в 1817 р.). Митрополита Булгака поховали в 

православній церкві Сергієвської пустелі, що викликало велике обурення 

та акції непокори в Білоруській єпархії (протест 111 уніатських священиків 

про небажання їх приєднатися до православ`я). Але новопризначений в 

березні 1838 р. головою греко-уніатської колегії литовський митрополит 
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Йосиф жорстоко покарав учасників заворушень – 12 священиків було 

переведено в Литовську єпархію; 8 заслано під варту в уніатські монастирі, 

5 вислано в православні монастирі великоросійських губерній. Після 

приборкання противників ліквідації уніатської церкви в Білоруській 

єпархії, користуючись сприятливою ситуацією, подає записку про 

необхідність негайного приєднання уніатської церкви до православної і, 

отримавши схвалення, починає готувати таке возз`єднання. В лютому 

1839 р. в Полоцьку була складена соборна постанова про возз`єднання 

уніатської церкви з православною, яка складалася з прохання єпископів 

про возз`єднання на ім`я Миколи І (Литовського Йосифа, Оршанського 

Василя і Брестського Антонія) і акт, підписаний 24 найвищими духовними 

особами уніатської церкви. Попередньо був проведений збір підписів з 

бажанням возз`єднатися серед уніатського духовенства. Свою готовність 

приєднатися до православ`я виявили в Литовській єпархії 938 і в 

Білоруській 367 уніатських священнослужителів. 

Офіційне оголошення про возз`єднання церков за царським 

розпорядженням Сенат оформив указом від 23 червня 1839 р. – "Про 

приєднання Греко-Уніатської Церкви в Росії в повне спілкування 

Православно-Канонічної Східної Церкви і в нероздільний склад Церкви 

Всеросійської"[165]. 10 жовтня 1839 р. на приєднане уніатське 

духовенство було поширено пільги православних священиків і, звичайно, 

обов`язки православного духовенства. 

За розпорядженням Миколи І від 28 жовтня 1839 р. Сенат виніс 

рішення про припинення справ "о совращении и отступничестве" від 

православ`я в унію і справ щодо майна між православними та уніатами 

[166]. У зв`язку з тим, що й так все майно уніатської церкви перейшло до 

православної церкви, такі спірні справи передавалися з цивільних 

присутственних місць, де вони проводилися, в духовні консисторії для 

подальшого їх закриття. Окремим іменним указом від 23 травня 
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1841 р. [168] уніатські церкви в Київській, Подільській і Волинській 

губерніях були поділені на православні єпархії. Всі їх справи та документи 

були передані в місцеві Духовні Консисторії. 

Окрім безпосередньої конфіскації церковних угідь, імперський уряд 

застосовував й інші заходи, які мали ослабити економічне становище 

католицького духовенства. Так, у 1830 р. російський уряд заборонив 

католицьким монастирям, а у 1836 р. – костьолам тримати православних 

як прислугу. За допомогою цієї акції уряд змушував духовенство або 

продавати свої володіння, або здавати їх в оренду, оскільки на 

Правобережжі більшість населення була православними та уніатами, яких 

посилено переводили у православ`я. 

Питання про секуляризацію церковного землеволодіння було 

розглянуто у 1837 р. на засіданні Комітету Західних губерній. Пропозиції 

комітету та доповідна записка міністра державних маєтків П.Д.Кисельова 

були подані імператору. Ознайомившись із матеріалами справи, Микола І 

повелів провести ревізію церковних маєтків і розробити конкретний план 

ліквідації церковного землеволодіння у Західних губерніях імперії. У 

власності католицького духовенства на Правобережжі станом на 1838 рік 

перебувало 148 маєтків із населенням близько 40 тис. душ [264,36]. 

Із цього приводу П. Кисельов у своїй доповідній записці царю в січні 

1839 р. радив перевести селян із підданства католицького духовенства у 

розряд державних. Він вважав, що таким заходом вдасться підвищити 

добробут селян та зміцнити їх вірність трону. Д.Бібіков, який перебував на 

посаді Генерала-губернатора Правобережної України, в березні 1839 р. теж 

звернув увагу Миколи І на можливість об`єднання польського 

патріотичного руху з антикріпосницькою боротьбою селян. Із цією метою 

Д.Бібіков звертається до Миколи І з пропозицією економічно ослабити 

католицьку церкву та зміцнити православну. На його думку, досягнути 

цього можна було, провівши секуляризацію церковних маєтків. 19 січня 
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1840 р. імператор велів створити негласний комітет, який мав розглянути 

способи секуляризації церковної власності на Правобережній Україні. 

Розгляд цього питання затягнувся на два роки. Спочатку планувалося 

виплачувати духовенству всі прибутки із конфіскованих маєтків. На думку 

імператора, доходи з маєтків слід було направляти за зрівняльним 

принципом католицькому та православному духовенству згідно штатного 

розпису. Проте, за підрахунками П.Кисельова, коштів католицького 

духовенства було недостатньо для зрівняльної виплати і католицькому і 

православному духовенству. Для виходу з цієї ситуації П.Кисельов 

запропонував відділити вище духовенство від парафіяльного. Останнім 

пропонувалось залишити всю власність, якою вони володіли, або, 

принаймні наділити їх землею згідно з нормами [13, 298–315; 72, 123–124]. 

Відповідно, до рішення комітету про духовні маєтки від 7 листопада 

1841 р. передбачалося передати в державне управління усі нерухомі 

маєтки католицького й православного духовенства. Як виняток, у 

власності парафіяльного духовенства залишалось майно, яким воно 

володіло. Передбачалося визначити стосунки й обов`язки селян до землі й 

до власників на особливих підставах. Російський уряд був зобов`язаний 

розробити новий штатний розпис для духовенства, яке втратило заселені 

маєтки. Для послаблення невдоволення вищого духовного кліру головним 

сановникам передбачалося виплачувати понад штат грошову пенсію [72, 

124–125]. 

На основі висновків та пропозицій негласного комітету 25 грудня 

1841 р. імператором було видано два укази про вилучення населених 

маєтків у єпископату та монастирів і передачу їх у державну власність. 

Хоча ці укази готувалися таємно, проте духовенство одним із перших 

дізналося про нове відчуження маєтків. За короткий час вони встигли 

розпродати зерно, худобу, ліс, а дехто – навіть селян. Згідно з 

імператорським указом від 25 грудня 1841 р. усі маєтки разом із кріпаками 
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як православної, так інших конфесій переходять до державних маєтностей. 

Фактично замість прибутків із маєтків католицькому духовенству 

пропонується лише їх частина у вигляді коштів згідно зі штатним 

розписом. Тобто католицькі священики потрапляють у розряд російських 

чиновників. Завдяки цьому заходу покращується матеріальне становище 

православних священиків, які теж отримують кошти із колишніх 

католицьких маєтків. Внаслідок ліквідації уніатської церкви в 1839 р. на 

Правобережжі залишається лише дві конфесії: православна та 

католицька [13, 298–315; 115, 150–159]. 

Відповідно до указу від 10 травня 1843 р. російський уряд приступив 

до вилучення маєтків парафіяльних церков. І в цьому випадку 

прослідковуються подвійні стандарти щодо секуляризації церковних 

маєтків. Нерухомість католицької церкви передавалась у казну негайно, а 

православних – поступово, з урахуванням місцевої специфіки. Йдучи 

знову назустріч православній церкві, 7 липня того ж року виходить 

синодальний указ, згідно з яким маєтки православних причетів 

відчужувались у казну лише у вакантних парафіях та ті, що були віддані в 

оренду. Тобто, до майбутнього розгляду більшість нерухомої власності 

православної церкви й надалі залишалась у її власності. Згідно з урядовими 

прогнозами секуляризація церковного майна мала завершитися ще у 1843р. 

Проте на практиці цей процес затягнувся. Маєтки ряду православних 

парафій були передані в державну власність лише в ході реформи 1861 р. 

Щоб якось зменшити напругу у суспільстві та показати себе 

благодійником церкви російський уряд призначив грошову компенсацію за 

відчужені маєтки. Проте виділені кошти були мізерними порівняно з тим, 

як збагатилась Російська імперія за рахунок церковних капіталів. 

В результаті відчуження церковних маєтків на Правобережній 

Україні в державну власність було передано близько 40 тис. церковних 

селян.  
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У документах прийому церковних володінь у державне управління 

відзначене гостро селянське безземелля. За нормами державного села на 

одну ревізійну душу мало припадати 5 десятин землі. Станом на 1843 р. у 

дев`яти маєтках Київської губернії, що були передані в державне 

управління, лише в п`яти селяни наділені землею, в інших чотирьох селяни 

взагалі не мають ні орної, ні сінокосної землі. Така ж ситуація й на 

Поділлі. Зокрема, вищий наділ тяглого селянина становиви від 1,5 до 

2,5 десятин в кожну з трьох змін й таку ж кількість сінокосної землі. 

Відповідно напівтяглі чи піші селяни користувалися половиною тяглого 

наділу. Російські чиновники відзначали, що головними причинами 

бідності селян були – нестача худоби, випасів для утримання й 

розмноження та мала кількість наділеної землі [72, 79–80].  

Хоча відчуження церковного майна й закриття монастирів та 

костелів було зустріте польською громадськістю та духовенством з 

прихованим невдоволенням, проте цей опір був значно слабший від того, 

що передбачався російським урядом. Із цього приводу Подільський 

військовий і цивільний губернатор у доповідній записці про стан губернії у 

1843 р. писав, що католицьке духовенство, хоча й невдоволене, що у нього 

забрали маєтки, проте усвідомлюючи безвихідь свого становища, 

змирилося зі втратою майна [220]. 

Перетворення римо-католицьких монастирів та костелів у 

православні, позбавлення маєтків, регулювання прибутків римо-

католицького духовенства поглиблювали давню ворожість римо-

католицького духовенства до всього російського як "схизматичного, 

зробило ксьондзів лютими ворогами російського уряду"[85, 107]. 

На основі вище викладеного можна підсумувати, що відносно 

церковного землеволодіння та землекористування російський царат мав 

різні підходи до католицької, уніатської та православної церков. Наявність 

у католицької церкви "лобі" в особі наближених до трону дворян, 
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Ватикану та ряду іноземних католицьких країн, змушували російський 

уряд обережно проводити політику її економічного закабалення.  

Оскільки уніатська церква сприймалася як відступницька, то 

російський царат взяв курс на її ліквідацію, а землеволодіння передавались 

у державну власність або російській православній церкві. 

У привілейованому становищі перебувала російська православна 

церква: на основі закритих уніатських та католицьких монастирів та 

церков створювалися православні, конфісковані у католицького й 

уніатського духовенства маєтки, теж зазвичай передавались російській 

православній церкві. 

Підтримка католицьким та уніатським духовенством польського 

повстання 1830–1831 рр. дало привід російському царату перейти від 

обмеження церковного землеволодіння й землекористування до повної 

секуляризації. Призначенням грошового утримання духовенству 

російський царат остаточно перетворив церкву у державний орган, 

призначений служити загальноімперським інтересам. 
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РОЗДІЛ 4. 

ДЕРЖАВНІ МАЄТКИ ТА СЕЛЯНСЬКЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 

 

4.1. Державні маєтки у системі земельних відносин 
 
 
 

З приєднанням Правобережної України у 1793 р. до складу 

Російської імперії основу державної власності в краї становила так звана 

"королівщина". За своїм статусом це були державні землі, прибутки з яких 

направлялись на державні потреби. Досить часто ці землі на різних умовах 

надавались у володіння шляхті.  Державні маєтки, залежно від способу 

володіння ними шляхтою, поділялись на старостинські, ленні та 

емфітеутичні маєтки. 

Староства – це казенні землі, які становили більшість державних 

маєтків Правобережної України. Впродовж існування Речі Посполитої 

уряд надавав їх у пожиттєве володіння шляхті. Виникнення староств 

пов`язане із необхідністю підвищення обороноздатності краю. За часів Речі 

Посполитої значні земельні масиви на пільгових умовах надавалися 

шляхтичам, які мали заслуги перед державою. Першочерговими 

обов`язками власників були заселення та оборона краю, збір податків. Як 

правило, староства складалися із групи сіл, що оточували якесь містечко. 

Однак староства також були й адміністративними одиницями. З переходом 

земель Правобережної України до складу Російської імперії староства хоча 

й зберегли свою попередню назву, проте – втратили адміністративні 

функції [115, 274–275]. 

Частина маєтків Правобережної України була роздана шляхті на 

ленному праві, яке відомому у всій Європі. За право володіти ленним 

маєтком землевласник зобов`язаний був у випадку військової потреби 
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разом військовим загоном (залежно від величини маєтку) взяти участь у 

бойових діях за Річ Посполиту. Заборонялось продавати, дарувати, 

дробити й заставляти в борг ленний маєток. Право на маєток передавалось 

лише по чоловічій лінії – старшому сину. З припиненням існування 

чоловічої гілки роду маєток повертався у державну власність.  

Емфітеутичними маєтками називались володіння, які передавались 

шляхті у довготривале володіння, як правило, на 50 років або пожиттєво. 

Ще одну значну категорію державних маєтків Правобережної 

України становлять поєзуїтські маєтки. Ця категорія сформувалася після 

ліквідації ордену єзуїтів. Право користування ними було продане 

польською короною за умови щорічної сплати частини прибутків з 

власності. Отримані таким чином кошти направлялися на утримання та 

розвиток навчальних закладів. 

Слід констатувати, що державним маєткам притаманні ті ж процеси, 

що відбулись у шляхетських та церковних володіннях.  

Зокрема, про активний розвиток фільварків у державних маєтках 

Правобережної України у XVIII ст. красномовно свідчить приклад 

Хмельницького староства. На 1739 р. у ньому функціонувало лише два 

фільварки. До 1763 р. їх число зросло до 16, а у 1790 р. – до 27. Для 

створення фільварків поміщики зменшували селянські наділи, посилювали 

феодальний визиск. Проте такий активний наступ на селянське 

землекористування призводив до втеч селян, що обмежувало феодалів у 

запровадженні панщини та змушувало останніх й надалі зберігати чинш 

для низки категорій поселенців: ковалів, шевців, бондарів та ін [105, 57–

59]. 

Шляхетські вольності у Речі Посполитій поступово призвели до 

послаблення держави. Її становище особливо ускладнилось у другій 

половині XVIII ст. Цей період характерний антиурядовими виступами 

шляхти, утворенням чисельних конфедерацій, реформаторською 
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активністю. Золоті шляхетські вольності поступово привели країну до 

повної залежності від іноземних держав. Уряди Пруссії, Австрії та 

Російської імперії у XVIII ст. не припиняли боротьбу за вплив у Речі 

Посполитій. Внаслідок такого протистояння Пруссія та Австрія прийшли 

до висновку про необхідність поділу ослабленої внутрішніми чварами Речі 

Посполитої. Її перший поділ у 1772 р. й наступні події у Європі лише 

загострили протиріччя між сусідніми Австрією, Прусією та Росією за 

вплив у ній. Становище в країні значно ускладнилось наприкінці 1780–х р. 

Внаслідок ряду воєн загострились протиріччя між Австрією та Росією, з 

одного боку, і Прусією та Англією – з другого. Перебування Речі 

Посполитої у сфері впливу Російської імперії не влаштовувало Прусію, яка 

вимагала наступного поділу.  

Таке становище викликало явне невдоволення частини патріотично 

налаштованої шляхти. Наприкінці 1780–х р. вона виступила з гаслами 

реформувати Річ Посполиту і врятувати її від остаточної загибелі. У 

1788 р. розпочав діяльність черговий сейм, на якому згадані гасла почали 

набирати законодавчих форм. Так, рішеннями сейму у 1788–1789 рр. 

збільшувалась чисельність армії з 30 тис. до 100 тис. чол., ліквідовувалася 

Постійна рада, діяльність якої гарантувала Російська імперія. У такий 

спосіб підривались основи політичного впливу Російської імперії на Річ 

Посполиту. Ці дії уряд Катерини ІІ сприйняв вороже, вбачаючи у них 

вплив революційних ідей [201, 128]. 

Ситуацію, що  виникла, вміло використали пруські дипломати. Вони 

вимагали негайного виведення російських військ з території Речі 

Посполитої. Фрідріх ІІ підштовхував Польщу до війни з Росією. У березні 

1790 р. між ними було укладено договір про військовий союз проти 

Російської імперії. Обидві сторони розпочали готуватися до бойових дій. 

14 травня 1790 р. Г.Потьомкін секретним ордером генералу 

М.Кречетникову наказував встановити нагляд за Київським, Брацлавським 
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й Подільським воєводствами, збирати відомості про економічний стан та 

число військових підрозділів Речі Посполитої на їх території [201, 127–

129]. 

В. Смолій у монографії "Возз`єднання Правобережної України з 

Росією" зазначає: "...ворожа позиція сеймових діячів щодо Росії змусила 

урядові кола останньої вжити запобіжні заходи" [201, 128]. У 1792 р. у Річ 

Посполиту ввійшли російські війська, які, щоб збороти "французьку чуму", 

підтримали нову Торговицьку шляхетську конфедерацію [82, 65]. Ведучи 

війну проти Туреччини, відчуваючи загрозу поширення революційних ідей 

із Франції, російська імператриця Катерина ІІ погодилась на новий поділ 

Речі Посполитої. Внаслідок другого поділу у 1793 р. Правобережна 

Україна відійшла до складу Російської імперії. На думку А.Каппелера, 

російська політика зіштовхнулась із проблемою, яку мала на Лівобережній 

Україні, Смоленщині, Балтії, "як приєднати до Російської імперії регіони із 

самостійною станово-корпоративною організацією, своїм правовим 

укладом і політичною традицією?" [82, 67]. Вирішальним для з`ясування 

цього питання було порозуміння з місцевою елітою. Стосовно шляхти 

здійснити це було досить важко, оскільки багатовікова державна традиція 

Речі Посполитої гарантувала шляхті участь в активному політичному 

житті країни. У складі ж Російської імперії основній масі шляхти 

відводилась роль соціальної, економічної й культурної верстви. Однак, та 

частина регіональної еліти, яка бажала співпрацювати з Російською 

імперією, заохочувалась, оскільки соціальний статус шляхти відповідав 

статусові російського дворянства. Таким чином, лояльні шляхтичі 

кооптувалися в імперську знать. Російський уряд підтверджував їх права 

на нерухому власність та включав в адміністративний апарат краю. На 

жаль, в українських селянах та міщанах російські чиновники не бачили 

партнерів в управлінні імперією.  
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За даними 1775 р. на території Правобережної України шляхта 

володіла 82%, корона – 12,7%, церква – 5,3% населених пунктів. 

Приблизно у тих же пропорціях поділялась й земельна власність [78, 404].  

Наслідком такого становища стало збереження польського 

законодавства, яке регулювалося і доповнювалося російським урядом 

шляхом видання відповідних указів. В адміністративному управлінні та 

судочинстві поряд з російською мовою зберігалася польська. Більше того, 

навіть частина військових підрозділів Речі Посполитої після принесення 

ними присяги включалась до російської армії із збереженням чинів та 

окладів. Завдяки поступовому запровадженню загальноімперських норм та 

законів, збереженню на деякий час регіональних особливостей інтеграція 

приєднаних земель розтягнулась майже на півстоліття. 

З метою зміцнення своєї влади на приєднаних землях російський 

уряд провів ряд політико-адміністративних перетворень. Після другого 

поділу Речі Посполитої, який узаконив поширення на Правобережну 

Україну російської влади, 13 квітня 1793 р. головнокомандувач військами 

на заході Російської імперії М.Кречетников був офіційно призначений 

генерал-губернатором краю. Також за ним було залишено посаду 

головнокомандувача армії [141]. Того ж 13 квітня 1793 р. імператорським 

указом Правобережна Україна поділялась на Ізяславську й Брацлавську 

губернії та Кам`янецьку область [78, 126]. Із земель Київського та частини 

Брацлавського воєводства було створено Київське намісництво. Проте 

новий адміністративний поділ не враховував усю місцеву специфіку. Тому 

через два роки було проведено нову територіально-адміністративну 

реорганізацію краю. 1 травня 1795 р. створена Брацлавська, Волинська та 

Подільська губернії, а через деякий час – Брацлавське, Волинське й 

Подільське намісництва. Після ліквідації намісництв, у 1797 р. 

Правобережну Україну було поділено на Київську, Подільську та 

Волинську губернії. 
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На долю нового генерал-губернатора випали нелегкі завдання зі 

збору статистичної інформації про край, запровадження у ньому 

російських порядків і при тому – збереження на деякий час місцевих 

органів управління. Не менш складним завдання нової влади було 

заспокоїти місцеве населення, стривожене поділом Речі Посполитої і 

запровадженням нової влади та системи управління.  

15 квітня 1793 р. М.Кречетников надіслав Брацлавському 

губернатору генерал-майору Берхману ордер, який містив інструкції з 

управління приєднаним краєм. Для нас особливо цінною є вказівка скласти 

карти з камеральним описом краю. Це завдання було покладено на 

інженера генерал-майора Кнорінга, якому було надано обер-

квартермістерів та повітових землемірів. Усю зібрану інформацію мали 

заповнювати у спеціально розроблену форму, яка передбачала такі графи: 

назву маєтку (місто, містечко, староство, село), хто ним зараз володіє, з 

якого року, скільки людей проживає у маєтку, скільки прибутків дає 

маєток, які ще є додаткові види прибутку та на основі яких привілеїв. У 

своєму ордері М.Кречетников чітко зазначає, що хоча "ці відомості ще не 

означають ревізію чи поголовний перепис...., проте потрібно зібрати точні 

дані про те, кому і яке місто, містечко, староство чи село належить" й на 

якому праві [108, 47–49]. 

Після пожалувань Катерини ІІ державний земельний фонд 

Правобережної України був незначним. Проте з часом він поповнився за 

рахунок купівлі у князя Олександра Любомирського Поберезького маєтку. 

Згідно інвентарів 1796 р. маєток охоплювало 187 поселень, площею понад 

1 мільйон десятин родючих земель із лісами. У них проживало 40 тис. душ 

селян, чиншова шляхта, волохи, жиди [187, 102]. Враховуючи те, що 

багато селян Поберезького маєтку втекло в Османську імперію, російські 

чиновники у 1797 р. рекомендували Сенату перевести селян маєтку з 

панщини на чинш. Купляла казна й менші маєтки. Так, у 1804 р. 
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російською казною було куплено у Потоцького Могилівський ключ. [105, 

62–63]. Також фонд державних земель поповнили ряд значно менших 

маєтків та староств, пожиттєві власники яких померли. 

Значної трансформації зазнали й старостинські маєтки. 19 квітня 

1794 р. Катерина ІІ підписує рескрипт про утвердження прав на володіння 

староствами. У ньому вона наголошує, що ті з шляхтичів, які принесли 

присягу на вірність Російській імперії, виконують її, а також 

документально довели своє право на володіння староством, мають право й 

надалі ним володіти [108, 154–155]. 

У 1806 р. було створено спеціальний Комітет для розгляду ленних та 

старостинських прав. Наслідком роботи Комітету стала доповідь міністра 

освіти та фінансів таємного радника Чарторийського про ленні та 

емфітеутичні права на маєтки у приєднаних від Польщі губерніях. У 

доповіді князь Чарторийський стверджував, що в другій половині XVIII ст. 

польський король відмовлявся роздавати староства та інші казенні маєтки 

своїм наближеним особам, маючи намір віддавати їх на конкурсній основі 

на 50 років з метою поповнення державної скарбниці. Однак ці намагання 

не були втілені в життя. Отже, російська влада мала привід відібрати землі 

в казну і виставити їх на аукціон після закінчення термінів оренди 

староств. Особи, які вступили у володіння староств після 1793 р., були 

зобов`язані повернути орендовані землі у російську казну. Так було 

сформовано ще один шлях переходу земельної власності від польської 

шляхти до російського дворянства через казну [155]. 

Польською королівською владою у ХVII-ХVIII ст. частина земель 

державної власності Речі Посполитої була роздана магнатам і шляхті на 

правах ленних володінь, які надавалися у користування феодалу за 

військову службу й поверталися у державну власність після вимирання 

чоловічої лінії роду. Проте, після поділів Речі Посполитої переважна 

більшість власників ленів почали вважати їх частиною своїх вотчин. На 
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перших порах російська влада, яка змінила польську на Правобережжі 

України, не вступала у суперечку з цього приводу, бо власники ленів були 

економічно і політично сильними та могли створити жорстку опозицію 

новій владі. Але з часом польська магнатерія втрачала свої політичні 

позиції і поступово в російського уряду з`явилася можливість реально 

поповнити державну казну за рахунок повернення статусу ленних маєтків 

частині привласнених польськими магнатами і шляхтою земель. Схема дій 

використовувалася стандартна: спочатку повернення земель у державну 

казну, а потім роздача їх на певних умовах "вірнопідданим" російській 

владі чиновникам чи "надійній" шляхті. 

Після приєднання Правобережної України до складу Російської імперії 

у 1793 р. у Ізяславській та Брацлавській губерніях були створені спеціальні 

комісії для розгляду привілеїв та документів на право володіння коронними 

маєтками. Ці комісії відмовляли у праві вступити у володіння 

емфітеутичними маєтками тим власникам, які не встигли до приєднання 

краю вступити у свої права. Оскільки теперішні пожиттєві власники маєтків 

ще були живі й на момент приєднання краю емфітеутичне право не вступило 

в силу. Тому привілеї Речі Посполитої на території Російської імперії не 

діють. В рескрипті генерал-губернатору Т.Тутолміну від 19 квітня 

імператриця повелівала залишити у власності попередніх власників, якщо 

вони лояльні до Російської імперії, емфітеутичні маєтки [115, 277–279]. 

У січні 1807 р., за наказом імператора Олександра І, був створений 

особливий комітет для розгляду ленних та емфітеутичних прав на маєтки в 

західних губерніях. У результаті роботи комітету, російським чиновникам 

вдалось з`ясувати, що з давніх часів ленні та емфітеутичні маєтки 

надавались на основі сеймових постанов, які вносились в книги узаконень. 

Жалування маєтків на ленному праві припинилось ще у XVII ст. Лише 

король мав право надавати у пожиттєве володіння казенні маєтки 

шляхтичам як винагороду за вірну службу. Проте й він зрікся цього права 
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у 1775 р. Того ж року на сеймі було прийняте рішення про те, що після 

смерті дожиттєвих власників казенні маєтки будуть передані новим 

власникам з публічного торгу. Але це рішення так і не було реалізоване, 

оскільки на основі нової конституції майже 200 осіб під приводом 

винагороди отримали емфітеутичні 50–літні права на маєтки після смерті 

їх пожиттєвих власників. Таким було становище державних маєтків у 

період Речі Посполитої. 

Незважаючи на те, що суборенда державних маєтків заборонялась 

російським законодавством, на практиці це правило часто порушувалось. 

Наприклад, Літинське староство, яким володів  граф. Холонецький на 

емфітеутичному праві, було передане дворянину Дрожинському. Останній 

передав свої права на нього поміщикові Сарнецькому. Після того, як 

міністр фінансів не підтвердив дану угоду й наказав забрати маєток в 

адміністративне управління, Подільська казенна палата призначила 

адміністратором староства того ж Сарнецького. Пожалуване генерал-

майору Солдану Вербецьке староство теж тричі переходило від одного 

власника до іншого [57, 436]. Таким чином, намагання центральної влади 

проводити активну аграрну політику на Правобережній Україні часто 

наштовхувалось на продажність місцевих чиновників. 

У 1808 р. Сенатським указом було заборонено передачу ленних 

маєтків від одного власника іншому до розгляду прав власників таких 

маєтків у суді. У 1824 р. власникам маєтків російська влада встановила 

річний термін документального підтвердження прав на ленні володіння. 

Перевірка, на які маєтки поширюється ленне право, була доручена 

губернським казенним палатам і зобов`язала губернських і повітових 

стряпчих передивлятись всі старовинні акти. У ході перевірки було 

встановлено, що на території Подільської губернії лише одне селище 

Кожухів Літинського повіту перебуває на ленному праві [55, 58–59]. 
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Російські урядові установи час від часу поверталися до 

врегулювання різноманітних питань щодо власності чи господарювання у 

ленних маєтках. 18 грудня 1830 р. [173] Микола І затвердив рішення 

Департаменту економії і загального зібрання Державної Ради. Згідно з цим 

рішенням ленні маєтки, перетворені у вотчинні спеціальними актами 

польського уряду, визнавали такими без жодних претензій з боку казни. 

Всі інші землі, які не мали подібного документального підтвердження, 

вважали казенною власністю, переданою в оренду, за яку слід сплачувати 

орендну плату. У випадку незгоди платити визначені суми, ленні землі, які 

набрали статус орендних, забирали у державну власність. 

Окремий тип маєтків становили так звані поєзуїтські. Після 

ліквідації в Речі Посполитій єзуїтського ордену, закритого папською 

буллою 1773 р., його нерухомість, яка оцінювалась у 32 млн.злотих, 

ухвалою сейму 1775 р. було передано в розпорядження Едукаційної 

комісії, що опікувалася в краї розвитком освіти [72, 22]. Ці маєтки 

отримали назву поєзуїтських. За часів Російської імперії за ними 

закріпилась назва "перші поєзуїтські". У 1815 р. "Товариство Ісуса" (орден 

єзуїтів), як міжнародна організація, був відновлений. Цей крок католицької 

церкви імперський уряд розцінив як небажаний, вбачаючи в ньому певну 

небезпеку для своїх інтересів. Окрім того, у 1815 р. був створений 

"Священний союз", який мав виконувати роль поборника революційних 

рухів [92, 223]. Не слід забувати й того факту, що в очах російських 

можновладців католики скомпрометували себе співробітництвом з 

Наполеоном. Виходячи з цього, у 1820 р. імперський уряд ліквідував орден 

єзуїтів на території Російської держави. Ті маєтки ордену, які були на 

території імперії після його ліквідації, перейшли до казни й отримали 

назву "другі поєзуїтські". "Перші поєзуїтські" маєтки були продані 

польським шляхтичам на умовах щорічної сплати до казни 4,5 % прибутку 

на користь навчальних закладів. Після приєднання "польських областей" 
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до Російської імперії орендна плата за користування поєзуїтськими 

маєтками була збільшена спочатку до 5 %, а згодом – до 6 % [115, 275]. 

Розпорядженням від 21 грудня 1807 р. власники таких маєтків були 

зобов`язані сплачувати вже 25 % прибутку до казни імперії [156]. Ці землі 

вважалися державними, хоча й перебували у спадковому володінні. Їх не 

можна було давати під заставу, виставляти на аукціон за борги власника. 

Навіть передача маєтку від одного власника до іншого повинна була 

проходити лише за погодженням з міністром державних маєтків. Новий 

власник брав на себе всі зобов`язання попереднього власника, в тому числі 

і його несплачені платежі за користування маєтком. У випадку 

несвоєчасної сплати відсотків, маєток переходив до казни. Другі 

поєзуїтські маєтки були безпосередньо передані у казенну власність [115, 

276]. 

5 січня 1829 р. фундушеві поєзуїтські маєтки Віленського учбового 

округу було передано в управління Міністерства фінансів. Задля 

гарантування справної сплати платежів з цих маєтків, міністр освіти 

запропонував міністру фінансів розглянути можливість, щоб при 

можливому ймовірному переході цих маєтків до нових власників, кожен з 

них був зобов`язаний надати у заставу вчасних сплат прибутку, крім 

поєзуїтського, ще один маєток. Така пропозиція міністра освіти 

аргументувалася тим, що за існуючими правилами управління 

поєзуїтськими маєтками, останні можуть переходити до нових власників 

двома шляхами: 1) передачею власником своїх прав іншій особі, 

2) укладенням нового договору з російським урядом. Вивчивши це 

питання, міністр фінансів відзначив, що указами 21 грудня 1807 р. та 

31 грудня 1825 р. було дозволено володіти поєзуїтськими маєтками за 

умови вчасної сплати платежів без надання у заставу ще одного маєтку 

тим особам, які перекупили право володіти маєтком у попереднього 

власника. У іншому випадку уряд міг би вимагати заставу, проте у цьому 



 143
випадку може не бути бажаючих управляти поєзуїтськими маєтками. 

Враховуючи наведені вище факти, 27 березня 1830 р. імператор затвердив 

пропозицію міністра фінансів про перехід поєзуїтських маєтків в 

управління із заставою в казну двох річних прибутків маєтку [311, 2–3]. 

23 травня 1830 р. київський воєнний губернатор Б.Княжнин отримав 

розпорядження про надання відомостей про поїзуїтські маєтки у ввіреному 

йому краї. 24 травня 1830 р. канцелярія київської казенної палати листом 

за №4458 повідомила канцелярію київського воєнного губернатора, що 

поєзуїтські маєтки у Київській губернії є лише у Сквирському повіті у 

поміщицькому володінні: поселення Сквирська (165 душ) – у поміщика 

І.Кропивецького, поселення Лучин (561 душ) та Федорівка (45 душ) – у 

поміщиць, двох сестер померлого Ф.Вальнецького – Марціанни та 

Антоніни, з яких Маріанна вдруге заміжня за таємним радником 

Рєзановим. Інших поєзуїтських маєтків, які можна віддати в оренду, 

немає [311, 5]. 

Після початку антиросійського виступу у Варшаві 22 березня 1831 р. 

було видано указ щодо конфіскації у державну власність нерухомого 

майна учасників польського повстання. Спочатку прибутки з цих маєтків 

мали іти на нарощування інвалідного капіталу. Проте майже на всіх 

маєтках були боргові зобов`язання. Тому через рік 10 травня 1832 р. їх 

було передано в управління місцевим Казенним палатам. Прибутки, 

отримані з конфіскованих маєтків, направлялись на погашення боргів. 5% 

від прибутків з конфіскованих маєтків направлялось на інвалідний капітал, 

з якого виплачувались виплати військовим-інвалідам [226, 8.].  

За підрахунками Л.Баженова, в учасників повстання було 

конфісковано 1124 маєтки, у яких проживало 156226 селян [8, 178]. Проте 

частину з них завдяки амністіям, особистим та родинним зв`язкам було 

згодом повернуто попереднім власникам, а частину віддано для посилення 

позицій російського чиновництва на Правобережній Україні. На основі 
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конфіскованих маєтків у Київській та Подільській губернія було створено 

4 округи військових поселень. У деяких випадках російський уряд 

дозволяв залишати в управлінні співласників конфіскованих маєтків 

належну державі частину, оскільки в цьому випадку імперія отримувала 

чисті прибутки без необхідності управляти маєтком.  

Маєтки, відібрані на Правобережній Україні у духовенства, як 

правило, віддавались в оренду та адміністративне управління. Станом на 

1835 р. з 40 помонастирських маєтків 24 були здані в оренду терміном на 6 

років, 12 – в адміністративному управлінні, а селяни 3 маєтків (60 

ревізійних душ) були залишені на оброці [72, 116–117]. 

Інша частина відібраних у католицької та уніатської церков маєтків 

передавалась православним церквам та монастирям. Так, зокрема, маєток 

Кременецького уніатського монастиря, закритого у 1838 р., передавався 

православному кліру [72, 115–116]. 

Завдяки зусиллям генерал-ад`ютанта П.Кисильова 26 грудня 1837 р. 

у структурі державного управління Російської імперії було сформовано 

Міністерство державних маєтків. Основним завданням новоствореного 

міністерства  було підняти платоспроможність державних селян як 

основних платників податку. З цією метою міністерство державних маєтків 

мало сприяти розширенню селянських земельних наділів, організації 

переселення селян із малоземельних у багатоземельні губернії. Окрім 

турбот про добробут селян, міністерство мало забезпечити охорону їхніх 

прав, надання медичної допомоги, організацію просвітництва. Окрім цих 

гуманних завдань, на міністерство було покладено й цілком практичний 

обов`язок у зборі податків із селян. Цим нововведенням П.Кисильов 

надіявся укріпити в краї позиції Російської імперії шляхом полегшення 

становища українського селянства й збільшити прибутки державних 

маєтків [76, 318]. 
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У ході ревізії державних маєтків 1836–1840 рр. встановлено, що у 

державних маєтках Правобережної України нараховувалось 132068 

ревізійних душ. По губерніях цей розподіл був таким: у Волинській – 

28668 ревізійних душ, Київській – 64645 та Подільській 38755 [34, 98].  

Враховуючи те, що у найбільших із конфіскованих маєтків у 

Київській та Подільській губерніях постійно перебували війська, 

російський уряд вважав за доцільне передати управління маєтками 

місцевому військовому командуванню. Відповідний указ було видано 4 

квітня 1836 р. Згідно з ним, усі маєтки, конфісковані в учасників 

польського повстання у Київській та Подільській губерніях, числом 80543 

душ. чоловічої статі, були передані до воєнного міністерства. Цим заходом 

уряд сподівався покращити матеріальне становище армії, розташованої на 

Правобережжі. Нерухомість, конфіскована у Волинській губернії, 

залишались в управлінні Міністерства Фінансів [226, 6; 292,120].  

Управління зазначеними маєтками покладалося на інспектора 

поселеної кавалерії генерала від кавалерії графа Вітте під наглядом 

воєнного міністерства. Для управління маєтками передбачалося створення 

в Умані Головної господарської контори, а в губерніях – окружних контор 

конфіскованих маєтків. Головна контора підпорядковувалась генералу і 

мала складатись із 4 членів та необхідної кількості писарів та чиновників. 

Окружні контори формувались із 3 членів під керівництвом штаб-офіцерів 

й необхідної кількість чиновників та писарів [226, 6–6]. 

З поширенням ідеї військових поселень та бажаючи збільшити 

чисельність російської армії на Правобережній Україні та здешевити її 

утримання, уряд вирішив на основі переданих до воєнного міністерства 

маєтків створити військові поселення1. Відносно цих маєтків  27  квітня 1837 р. 

                                                           
Примітка. 
1 Населені пункти, жителі яких перебували на військовій службі одночасно виконуючи господарські 
роботи. Цим заходом російський уряд намагався зменшити витрати на утримання армії. Були скасовані 
в 1857 р. 
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було затверджене особливе Положення, яке передбачало: 

1. Маєтки воєнного відомства в Київській та Подільській губерніях 

називати надалі воєнним поселенням Київської та Подільської губерній. 

2. Поселенню цьому, згідного з існуючим поділом, складатися із 5 

Округів. 

3. Округам цим присвоїти номери від 1 до 5 включно. 

4. Перші чотири округи вважати воєнними поселеннями 4 

кавалерійських полків, а останній – для однієї кінно-артилерійської 

бригади. 

5. Існуючі заклади для управління маєтками воєнного відомства 

перейменувати. Головну господарчу контору – в Штаб всіх п`яти округів 

воєнного поселення Київської та Подільської губернії, а окружні контори 

кожного округу в окружні комітети. 

6. Адміністративний поділ волостей залишити без змін. 

7. Окремі участки при 3 та 4 округах залишити приєднаними до 

округів до окремого на це розпорядження [227, 230; 342, 106].  

Розподіл селян конфіскованих маєтків, що були передані у військове 

відомство, можна побачити у табл. 4.1. 

Хоча ці маєтки й були передані у військове відомство, проте 20825 

ревізійних душ селян все-таки залишались у пожиттєвому володінні 

поміщиків, родичі яких брали участь у польському повстанні 1830–

1831 рр. 

Слід відзначити, що хороший, на думку російських урядовців, захід 

зі здешевлення утримання армії не сприяв зростанню авторитету 

російської влади серед українців. Колишні селяни були змушені тепер не 

лише відробляти панщину, але й служити в армії. Передачею 

конфіскованих у поляків маєтків до військового міністерства царський 

уряд лише відштовхнув від себе українські маси. Селяни воліли і надалі 

служити польській шляхті, ніж потрапити у число військових поселенців. 
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Таблиця  4.1 

Розподіл маєтків військового відомства  

у Київській та Подільській губерніях  [226, 558–559] 

Маєтки Чисельність душ 

Бабанський 8668 

Уманський 9153 

Соколовський 8560 

4 
ві
йс
ьк
ов
і 

ок
ру
ги

 

Грановський 8561 

4 окремі участки 21010 

Маєтки у пожиттєвому володінні 20825 

Всього 76777 

 
Якщо на Київщині та Поділлі конфісковані маєтки були використані 

для посилення армії, то на Волині була спроба провадити іншу політику. 

Зокрема, 30 січня 1837 р. Тимчасова Рада для управління департаментом 

державного майна направила київському воєнному волинському і 

подільському генерал-губернатором запит за №134. У ньому Тимчасова 

Рада просить подати відомості про наявні серед конфіскованих маєтків 

містечка, у яких відбуваються значні ярмарки, наявна промисловість, 

характерна для міст. Якщо ж би такі були, то генерал губернатор мав 

повідомити про це Тимчасову Раду, а також запропонувати, які містечка 

найдоцільніше було б перетворити у міста [284, 1–2]. 

13 лютого 1837 р. з канцелярії київського, волинського і 

подільського генерал-губернатора було направлене розпорядження за 

№355 волинському цивільному губернатору про надання необхідних 

відомостей. Про нагальність цієї справи свідчить той факт, що 28 березня 

того ж року у Житомир був направлений новий лист за №290 з вимогою 

терміново відповісти на попереднє розпорядження [284, 3–4]. Наслідком 

цього листування стала відповідь волинського цивільного губернатора за 
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№6977 від 21 квітня 1837 р. У ній губернатор інформував, що: "...Казенна 

Палата повідомила, що у Волинській губернії у конфіскованих в казну 

маєтках... торгових лавок, гуртових магазинів і тому подібних для 

промисловості закладів не влаштовано через малочисельність ярмарків і 

тому, що на них з`їжджаються жителі тільки прилеглих сіл. Самі ярмарки 

тривають по декілька годин і не більше одного дня.." На думку тієї ж 

Казенної Палати, серед конфіскованих у Волинській губернії містечок 

немає таких, які б за своїм потенціалом могли бути перетворені у 

міста [284, 5–8]. Так, ідея використати конфісковані у поляків містечка для 

перетворення їх у міста зазнала невдачі.  

У більшості випадків конфісковані у Волинській губернії маєтки 

здавались в орендне чи посесійне утримання російським та місцевим 

дворянам. У цьому випадку укладався контракт, який передбачав умови 

оренди маєтків та суми обов`язкових платежів на користь держави. 

Наприклад, конфіскований у повстанця Л.Стецького Павличівський маєток 

(Володимирський повіт), який налічував 423 ревізійні душі, було передано 

в адміністративне управління відставному поручику О.Ястрженбському. 

Згідно з договором управитель мав вносити у казну 2 тисячі руб. сріблом, 

сплачувати 5% від оціночної суми овець, дійних корів, коней та ін. [265, 

62] Аналогічні договори були укладені з шляхтичами К.Вітовським 

(с.Мала Шкарівка Новоград-Волинського повіту), Д.Цинкаловським 

(Свинороженський маєток Володимирського повіту), О.Годлевською 

(с.Кічкарівка та с.Черчець Луцького повіту) та рядом інших осіб [265,5, 

14–37]. 

Як зазначає О.Крижанівський, "придушивши польське повстання 

1830–1831 рр., миколаївський уряд не сумнівався в тому, що розгром 

повстання ще не означав поразки польського національно-визвольного 

руху в цілому" [93, 71]. Одним із засобів послаблення польсько-

шляхетського впливу на Правобережжі стала політика збільшення 
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російського землеволодіння. Цю думку першим подав граф Канкрін. Він 

пропонував колишні старостинські і ленні маєтки, а також маєтки, 

секуляризовані у польських повстанців, віддавати в оренду тільки 

російським дворянам. Граф Канкрін був переконаний, що цим шляхом 

можна змінити співвідношення між кількісним складом польського і 

російського дворянства на Правобережній Україні на користь останнього. 

Проти нього виступив директор департаменту духовних сповідей таємний 

радник Ф.Вігель. Як наслідок, проект графа Канкріна не дістав необхідної 

підтримки [93, 74].  

Наступним ініціатором збільшення числа російського дворянства на 

Правобережжі у 1835 р. став член Державної Ради П.Кисельов. У поданій 

царю записці "Про політичне становище Південно-Західних губерній" він 

писав, що російські дворяни, "одержавши маєтки, могли б послабити 

зв`язки і… вплив польських власників католицького віросповідання" [67, 

147; 93, 75].  

Микола І не погодився на реалізацію цих проектів. Не бажаючи завдати 

казні великих збитків і викликати значне невдоволення польської шляхти, 

Микола І вирішив втілити ці проекти частково. У лютому 1836 року він 

повідомив графа Гур`єва, який тоді обіймав посаду генерал-губернатора 

Правобережної України, про свою згоду на роздачу конфіскованих у 

польських повстанців маєтків в ленне володіння російським дворянам на 

правах майоратів1. На цей час величина маєтку обчислювалась кількістю 

ревізійних душ. Щоб урівняти маєтки за розміром, було запропоновано 

надавати їх за площею угідь [188, 16; 93, 75]. Проте й цей проект так і не 

був реалізований. 

 

                                                           
Примітка. 
1 Маєтки, надані за особливі заслуги перед державою чи монархом з державного фонду. Не мали права 
продаватись, дробитись, заставлятись. Передавались лише по чоловічій лінії – старшому сину. Якщо ж 
прямого нащадка не було, повертались у державну власність. 
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Ідею графа Канкріна про заселення Київщини, Поділля і Волині 

російськими дворянами у 1840 р. знову реставрував генерал-губернатор 

Правобережної України Д.Бібіков. Він запропонував секуляризовані у 

поміщиків – учасників польського повстання та  відібрані  у  католицького 

духовенства землі використати для створення системи майоратів. Проте 

П.Кисельов, до якого звернувся за порадою Микола І, висловився проти 

пропозиції Д.Бібікова. Він вважав пропозицію Д.Бібікова небезпечною у 

соціальному відношенні, оскільки вона могла привести до селянських 

заворушень. "Люди вільного стану, тобто старостинські селяни, – писав 

Кисельов царю, – сприймуть зарахування до майоратів як пригнічення і 

позбавлення дарованих їм царем прав" [67, 138; 93, 76]. Не бажаючи ще 

більше нагнітати ситуацію на Правобережжі, Микола І погодився з 

Кисельовим і дав згоду лише на часткову реалізацію пропозиції Бібікова. 

Указом 1841 р. передбачалось створення майоратів на основі маєтків, які 

належали засудженим до заслання польським повстанцям і не відійшли до 

родичів засуджених. У зв`язку з тим, що таких володінь на Правобережжі 

було мало, то до грудня 1842 р. на створення майоратів було виділено 

лише 8 маєтків, до яких було приписано 1709 кріпосних селян [331,108]. 

Таким чином, пропозиція Бібікова не принесла очікуваного результату. 

Недобросовісне та невміле управління державними маєтками 

завдавали казні значних збитків. Згідно донесення Київської казенної 

палати від 30 травня 1834 р. про розслідуванн розкрадання державного 

майна єкономами та управителями Уманського державного маєтку 

встановлено, що з метою применшення прибутків маєтку занижувалися 

міри ваг (економ села Журбинець), урожайність та розкрадалося майно 

(економи с.Помийники, Таманскього та Новодмитруського 

фільварків) [288]. Реакціє на такі явища стало розпорядження у 1838 р. 

міністра державного майна Кисилева про шляхи покращення управління 

державними маєтками [287]. Проте, очікуваного результату досягнути не 
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вдалося. Вже 3 січня 1840 майор Гайворонський повідомляє Київського 

генерал-губернатора про господарську занедбаність маєтків конфіскованих 

в учасників польського повстання 1830–1831 рр. у Волинській 

губернії [278]. Не відмовлялись від можливості поживитись у 

конфіскованих маєтках й члени ліквідаційних комісій [289, 1–21].  

Цікавим є той факт, що станом на 1838 р. у шляхетському 

користуванні на Правобережжі перебувало 404 державних маєтки, у яких 

налічувалось 150 тис. душ [85, 40]. Це питання викликало довгі дискусії у 

комітеті Західних губерній та пошук шляхів заміни посесорів та 

управителів державних маєтків із шляхти на управителів росіян або вірних 

трону прибалтійських німців. Розігруючи селянську карту, генерал-

губернатор Д.Бібіков наполягав на очистці конфіскованих маєтків, які 

перейшли під державне управління, від поляків-економів. Він вважав, що 

не може бути й мови про доброту польської шляхти до "руського" 

селянства. Тому усунення поляків-економів з посад управителів у 

державних маєтках є нагальною потребою. Про важливість цього питання 

свідчить винесення його одинадцятим пунктом серед дванадцяти 

антипольських заходів, які генерал-губернатор подав на розгляд 

Комітетові у справах західних губерній. Загалом підтримуючи цю 

пропозицію Д.Бібікова, члени Комітету визнають її неприйнятною. Ось 

міркування Д.Бовуа: "Граф П.Д.Кисельов, міністр державних маєтностей, 

безсумнівно, охоче послав би на українські землі російських або 

балтійських економів, які "своїми моральними якостями гарантують 

безумовну відданість урядові", та де їх узяти?"[13, 96]. Російський уряд 

прийшов до висновку, що "...лише поляки мають досвід управління цими 

маєтками, вони просто незамінні". На думку Кисельова, поспіх у справі 

заміни поляків-економів на економів росіян та прибалтів є помилковим, 

оскільки росіяни зовсім необізнані зі специфікою роботи. А це, в свою 

чергу, означало б пожертвувати нинішнім матеріальним становищем селян 
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для віддаленої мети. Як наслідок, Комітет західних губерній визнає, що 

лише польські методи господарювання здатні забезпечити життєздатність 

конфіскованих маєтків в цій ситуації. Погоджуючись зі станом, що 

склався, Комітет водночас проголошує забезпечення добробуту селян 

своїм першочерговим завданням [13, 95–96].  

У 1840 р. Міністерство державних маєтностей розіслало казенним 

палатам таємну інструкцію про заміну управителів-поляків росіянами або 

прибалтійцями під час інвентаризації державних маєтків. У випадку, якщо б 

бажаючих не виявилось, то на їх місце слід було призначати поляків, які 

служили в російській армії та були вірні трону. З цією метою граф Кисильов 

звернувся до губернаторів з проханням подати списки росіян можливих 

кандидатів на посади управителів конфіскованих маєтків. Губернатор Риги 

мав забезпечити публікацію в газетах переліку маєтків, де потрібні нові 

управителі. Проте, як наголошує Д.Бовуа, "...навіть Бібіков змушений 

визнати, що в трьох правобережних губерніях "немає жодної особи, яку 

можна визнати гідною виконувати обов`язки управителя"[13, 97]. 

Та генерал-губернатор Д.Бібіков не зупиняється. У звіті, який був 

розглянутий у Комітеті західних губерній 12 серпня 1841 р., він ще раз 

виклав звинувачення проти польських економів. У ньому він наголошує, 

що польські економи не мають нічого спільного з селянами: ні релігії, ні 

мови, ні вірності трону чи батьківщині. Оскільки Київський генерал-

губернатор користується виразною прихильністю імператора, граф 

Кисильов змушений повернутися до спершу відкинутого напряму дій. 

Одним із шляхів збільшення в краї проросійських сил мала стати 

підтримка управителів казенних маєтків. З цією метою у 1841 р. Комітет у 

справах західних губерній висунув пропозицію збільшити відсоток 

прибутку від маєтку, який залишається як платня управителям. Ця 

пропозиція поширювалась лише на управителів-росіян. Щоб позбутися 

поляків-економів, міністр готовий віддати маєтки росіянам, аби ті 
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"безконтрольно управляли ними". Також граф Кисильов домагається 

збільшення прибутку новим управителям після дванадцятирічної служби з 

10% до 30% [169]. Таким чином, є підстави говорити про систему 

поступової заміни польського землеволодіння на російське. 

Російська імперія постійно шукала шляхів для укріплення російських 

позицій у Південно-західному краї. У ході ревізій державних маєтків 

чиновниками було встановлено, що  селяни оброчних маєтків відчутно 

виділяються на загальному фоні селян Правобережної України своїм 

економічним становищем. Багато з них є заможними. А головним є те, що 

казна отримує більше прибутку від оброчних маєтків, ніж від тих 

державних маєтків, що знаходяться у приватному управлінні. Так інтереси 

казни та тимчасових власників вступили у протиріччя. В грудні 1839 р. 

російський уряд прийняв положення про управління державними маєтками 

в західних губерніях і Білостоцькій області. Ним передбачалося 

реорганізувати систему управління державних маєтків та поступово 

переводити селян на оброчне становище [94, 68–70]. У 1840 р. у Київській 

губернії із 64645 ревізійних душ на оброці перебувало 22047, а з 38755 

ревізійних душ у державних маєтках Подільської губернії – лише 

128 ревізійних душ [34, 98]. Прагнучи посилити у регіоні проросійські 

позиції та збільшити надходження у казну, російський царат почав активно 

переводити державних селян на оброк. До 1845 р. на Правобережній 

Україні на оброчне становище у Волинській губернії з 65175 державних 

селян було переведено 1653, у Київській – з 70963 селян на оброчне 

становище переведено 45188, а в Подільській – з 54 тис. лише 1131 чоловік 

[94, 70–71]. Упродовж 1845–1852 рр. на оброчне становище було 

переведено 542 державні маєтки, у яких налічувалось 182265 ревізійних 

душ [34, 98]. 

Отже, основним завданням державних маєтків Правобережної 

України у досліджуваний період було принесення прибутків казні. Проте 
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доволі часто політичні побтреби змушували російський царат нехтувати 

економічними інтересами. Саме фонд державних маєтків слугував базою 

для дарування земель вірним трону дворянам. Зростання числа державних 

маєтків відбулось після польського повстання 1830–1831 рр. Проте, більшу 

частину конфіскованого майна згодом повернули помилуваних учасникам 

повстання. З метою максимального отримання прибутків, державні маєтки 

віддавали в управління та здавали в оренду. Землеволодіння учасників 

польського повстання були використані для створення військових 

поселень. 
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4.2. Соціально-економічне становище селянства на Павобережній 

Україні в 1793–1861 рр.  
 
 
 

Після приєднання краю російський уряд, намагаючись здобути 

підтримку серед українських селян, вжив ряд заходів для поліпшення їх 

економічного становища. Так, 18 квітня 1793 р. розпорядженням Катерини 

ІІ селяни Правобережжя звільнялись від сплати податків, постоїв війська 

та безоплатного користування їх робочою худобою [78, 427]. 

У Російській імперії в досліджуваний період право володіти 

нерухомим майном належало лише дворянському стану. Лише з кінця 

XVIII ст. царат почав розширювати число тих осіб, які мали право 

набувати та розпоряджатися нерухомою власністю. Так, у 1794 р. купці та 

міщани отримали право купляти землю у приватну власність.  

Проте, це нововведення не поширювалось на державних та 

поміщицьких селян Правобережної України. Останні були позбавлені 

права володіти не лише нерухомим, а й рухомим майном. Ведення 

селянами своїх господарств перебувало під уважним наглядом власника 

маєтку. Поміщики слідкували за тим, щоб селяни самі засівали свої поля й 

нікому не здавали їх в оренду. Навіть якщо у селянина не було зерна на 

посів, йому пропонувалось отримати посівний матеріал з комори 

фільварку у кредит. Тим більше селянам без відома і дозволу 

управляючого маєтку заборонялось продавати тяглових тварин, які 

становили основу не лише селянського, а й поміщицького господарства. 

Так, у с.Щербина поміщиця змусила селянку Марію Хрипчук повернути 

корову, куплену у селянина Кирилюка, оскільки вона заборонила своїм 

кріпакам без дозволу продавати худобу [87, 288]. Аналогічний випадок був 

зафіксований у селі Любчі Луцького повіту. Павло Дичук продав свою 

корову священикові за 10 руб. З цієї суми поміщик залишив селянину 
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лише 1 руб., а 9 забрав, пояснюючи свої дії прагненням зберегти гроші для 

купівлі нової худоби [87, 289].  

Організація сільськогосподарського виробництва окресленого 

періоду полягала у використанні селянської праці взамін за надані земельні 

наділи. Як правило, третину земель маєтку поміщик роздавав селянам у 

користування. За право користуватися земельними наділами селяни були 

зобов`язані відробляти панщину, виконувати повинності, сплачувати 

натуральну данину, чинш та ін. Площа селянського наділу була 

безпосередньо пов`язана із забезпеченням селянського господарства 

робочою худобою. Тому основна маса надільної землі знаходилась у 

землекористуванні заможних селян. Так, гостре малоземелля на 

Правобережній Україні відзначали ревізори у період реформування 

державних маєтків. П`ятидесятинної голодної норми не мали 95,5% 

державних селян Подільської губернії, 92,2% – Київської губернії та 86,4% 

– Волинської губернії [57, 53]. 

Поміщики були зацікавлені у тому, щоб селяни виконували 

повинності й не розширяли свого землеволодіння без відома феодала. Про 

таке обмеження селянського землеволодіння свідчить інвентар с.Бертник 

за 1774 р. У ньому селянам заборонялось без відома власника розширяти 

свої наділи за рахунок займанщини у фастівських степах  [105, 43]. 

Періодично, складаючи інвентарі, управління маєтку проводило 

перерахунок худоби, реманенту. І.Гуржій зробив висновок, що 

"безземельний, безкінний, безгосподарний селянин – непридатний об`єкт 

для кріпосницької експлуатації" [34, 51]. Цю ж думку підтримує й 

М. Корнілович, відзначаючи, що від наявності у селян достатньої кількості 

худоби безпосередньо залежав добробут панського маєтку [87, 230].  

У ході відновлення господарства Правобережної України 

сформувались різні поземельні групи селян.  
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Залежно від забезпечення селянського господарства тягловою силою 

та площею земельного наділу українські селяни у досліджуваний період 

поділялись на різні групи, підгрупи і розряди, що відрізнялись між собою 

матеріальним достатком, обсягом і характером повинностей. У 

статистичному описі Київської губернії наведено такі розряди селянських 

дворів: плугові з 6–ма головами робочої худоби, четвертні з 4–ма, тройні з 

3–ма, парові з 2–ма, поєдинки з 1–ю, піші без худоби, огородники (без 

худоби і поля) й, накінець, бобилі без худоби, поля, городу і хати [206, 

304]. На переконання В.Маркіної, ці назви виникли в чиншевих маєтках, де 

на початковій стадії їх розвитку при оподаткуванні та визначенні 

повинностей селян за одиницю виміру приймали кількість робочої 

худоби – тягло [105, 43]. 

Розмір селянського наділу залежав від волі поміщика та способу 

ведення господарства. Феодали уважно слідкували за змінами у 

забезпеченні селянського господарства робочою худобою: скорочували 

наділи одних і збільшували наділи других. Як правило, проводячи 

перерозподіли землі, поміщики часто відводили селянам під наділи 

непридатну і найбільш віддалену від села землю. Основним призначенням 

селянського господарства було забезпечення поміщицького маєтку 

робочими руками та інвентарем [18, 67]. 

Проте, як відзначає І.Ігнатович, переділи земель могли бути 

вигідними для поміщиків лише до тих пір, поки селяни могли 

прокормитись з наділів. Якщо ж надільної землі було замало, поміщик, 

маючи необхідний реманент, повністю позбавляв селян наділу й переводив 

їх у розряд халупників або й дворових [73, 116]. 

У ході проведення ревізій державних маєтків на початку ХІХ ст. 

царський уряд прийшов до висновку, що земельні наділи багатомільйонної 

маси державних селян не забезпечували їм навіть прожиткового мінімуму. 

Встановлена урядом норма забезпечення селян землею у розрахунку 15 
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дес. на 1 ревізійну душу була витримана лише у 21 губернії Російської 

імперії. У тих же губерніях, де землі не вистачало до норми, 

встановлювалась норма у 8 дес. [153]. 

Цікавим прикладом може послужити спроба царату вирішити долю 

однодворців, які становили більшість бідної шляхти Правобережної 

України. Російський уряд розглядав їх не як шляхту, тобто дворян, а 

державних селян. Виходячи з цієї позиції 7 вересня 1798 р. видається указ, 

котрим передбачається наділяти однодворців земельним наділом у 15 

десятин на 1 ревізійну душу. Проте через відсутність достатньої кількості 

землі та небажання однодворців визнавати себе селянами цей указ так і не 

був реалізований на практиці [41, 439–441]. 

З приходом до влади Олександра І активізувався пошук шляхів 

реформування Російської імперії. Основна робота у цьому напрямку була 

зосереджена у Негласному комітеті, до якого входили молоді друзі 

імператора: П.Строганов, А.Чарторийський, М.Новосільцев, В.Кочубей. 

Ключовим питанням у комітеті було вирішення селянського питання, різні 

проекти якого неодноразово обговорювались [192, 74–100; 197, 214–218].  

Результатом обговорення у російському уряді 16 травня 1801 р. 

шляхів покращення життя селян став імператорський указ від 12 грудня 

1801 р. про дозвіл на придбання земель державним та відпущеним 

поміщиками селянам. Як зазначає Н.Черепнин, "раніше це було виключно 

правом дворян та купців першої гільдії" [326, 11].  

Наступним кроком уряду у справі покращення життя селян став указ 

від 20 лютого 1803 р. Ним Олександр І дозволив дійсному таємному 

раднику графу С.Румянцеву відпустити своїх кріпосних на волю із землею. 

Цей указ створював правові підстави усім бажаючим поміщикам 

відпускати на волю своїх кріпосних селян згідно із спільною домовленістю 

про викупні суми та земельні наділи. Селяни, які отримували волю на 

основі цього указу, зараховувались до категорії вільних хліборобів, що 
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знаходилася між державними і поміщицькими селянами. Проте за 

правління Олександра І лише 0,5% кріпосних селян отримали волю на 

основі указу 20 лютого 1803 р. [334, 91–92]. 

Приймаючи укази 1801 та 1803 рр., російський уряд дозволив 

державним та відпущеним на волю селянам купляти лише незаселені 

землі. За дворянами було залишене виключне право володіти населеними 

маєтками. Попри всю прогресивність цих законів лише незначна частина 

селянства змогла ним скористатись [34, 53]. Загалом можна прийти до 

висновку що хоча укази 1801 та 1803 р. й створювали юридичну базу для 

зростання селянського землеволодіння, проте суттєвих змін у становище 

закріпаченого селянства не внесли. Тому селянське землеволодіння і 

землекористування на Правобережній Україні у 1793–1861 рр. в основній 

своїй масі може розглядатися лише як складова поміщицького, церковного 

та державного землеволодіння.  

Якщо поміщицькі селяни хотіли придбати у приватну власність 

землю, то змушені були свої покупки оформляти на своїх власників. Проте 

така форма купівлі землі неминуче вела до зловживання з боку поміщиків. 

Оскільки останні могли безнаказанно присвоїти собі власність селян, адже 

селяни не могли оскаржити у судді подібне присвоєння чужої власності. 

Лише 3 березня 1848 р. царський уряд дозволив селянам з дозволу 

поміщика купляти у приватну власність земельні ділянки. Проте й цей 

закон давав можливість для зловживання поміщикам. Оскільки поміщик 

міг заборонити тому ж селянину згодом продати свою власність. Також 

селянин не міг у судовому порядку захищати свої цивільні права, оскільки 

судовий позов він міг подати лише з дозволу феодала. Виняток становили 

тільки позови селян про звільнення з кріпосної залежності [73, 28; 326, 31]. 

Із розвитком чорноморських портів та зростанням експорту 

продуктів харчування все більше поміщицьких господарств втягувалось у 

товарно-грошові відносини. Щоб отримати додаткову землю для власного 
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господарства, поміщики Правобережної України йшли шляхом часткового 

або повного обезземелення селян з посиленням панщини. Проте поміщики 

були зацікавлені у збереженні частини міцних селянських господарств для 

забезпечення вчасного обробітку власної ріллі. Завдяки цьому, ряд селян 

Правобережної України на середину XIX ст. володіли хуторами або 

орендували у свого ж поміщика землю [84, 52]. Про походження цього 

майна загальна Комісія Київської, Волинської і Подільської губерній по 

складанню проекту реформи 1861 р. відмічала, що одні з них були 

подаровані поміщиками, інші – віддані в користування селянам за окремі 

повинності [18, 75]. 

Розподіл оброчної й відробіткової форми ведення господарства 

значною мірою залежав і від величини маєтку. Так, великі землевласники, 

які вибирали державну службу, як правило, не мали можливості особисто 

займатись власним господарством, тому частіше переводили селян на 

оброк. Й навпаки, невеликі землевласники самі жили у своїх маєтках й 

вели господарство особисто. Тому для їхніх маєтків характерна 

відробіткова форма ведення господарства. Проте слід відзначити, що на 

Правобережній Україні на оброці перебувало лише 2,6% поміщицьких 

селян [73, 53–60]. Від форми ведення поміщицького господарства 

залежала площа селянського наділу.  

Як розмір селянського наділу, так і місце його розташування 

повністю перебували у волі феодала. Доволі часто, щоб збільшити власні  

посівні площі, поміщики зменшували наділи своїх кріпосних. Збільшуючи 

кількість тяглових господарств у своєму маєтку в Кременецькому повіті, 

граф Ржищевський перевів частину піших селян у тяглові. Відповідно було 

збільшено й їхні земельні наділи. Проте, щоб провести це збільшення він 

відібрав по 6 моргів землі від інших тяглових селян [321,6]. Погіршувалось 

економічне становище селян й внаслідок згону їх на непридатні чи 

малородючі землі. У такий спосіб збільшили поміщицьку ріллю поміщики 



 161
с.Березняки  та с.Гриви [46, 33–39] Ковельського повіту. Непоодинокими 

на Правобережжі були випадки, коли поміщики повністю відбирали у 

селян земельні наділи.  

Проте необхідність мати у своєму розпорядженні достатню кількість 

робочої худоби змушувала поміщиків підтримувати існування ряду 

сильних селянських господарств, забезпечених необхідною кількістю 

землі. Для її обробітку селяни утримували десятки голів худоби. 

Наприклад, Лаврін Рудченко, один із заможних селян с. Симоново 

Житомирського повіту, в середині 30–х рр. XIX ст. володів 7 конями, 

10 волами, 6 биками, 9 коровами, 2 телицями й 22 свинями [47,55]. У селі 

Токарево Новоград-Волинського повіту селянин Гордій Іванчишин мав 

6 коней, 6 волів, 2 бики, 5 корів, 2 телички, 25 овець, 6 свиней [43,54]. 

Згідно з відомостями 1858 р. у Волинській губернії понад 60 % селянських 

господарств були тяглими, 32 % – напівтяглими, 7% було городників, 

8982 душ – бобилів [87, 271]. Із восьми господарів села Дзвинячого 

Волинської губернії, що не мали робочих тварин, семеро не мали поля. 

Дещо краща ситуація була у селах Торнищах і Селітерах. Тут із 

16 господарів – поля не мали лише четверо [38, 200–209]. За підрахунками 

М.Корниловича, тяглі селяни Волині користувалися 57% надільної землі, 

на городників та бобилів припадало 43 % [87, 239].  

Якщо розглядати норми забезпечення селянських господарств 

землею, то слід відзначити найкраще забезпечення тяглих господарств. 

Вони, як правило, отримували в два рази більший наділ, ніж піші. За 

наявності у тяглому господарстві 2–4 пар робочої худоби наділ знову 

збільшувався відповідно до цього. За даними І.Ігнатовича, тяглові 

господарства користувалися наділами у 1/2 волоки, тобто в межах 9–

15 десятин землі на один двір [74, 312]. Дещо інші дані подає 

В.Семевський. За його підрахунками, в досліджуваний період 

землекористування тяглових селян в середньому по Волинській губернії 
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становило 6,5–12 десятин землі. На піше або безтяглове господарство 

припадало 3,25–6,5 десятин землі [197, 506]. Загалом близько 20% 

господарств володіли чотирма, а то й більше парами робочої худоби [18, 

70]. Більшість піших та однокінних господарств Правобережної України 

не мали взагалі робочої худоби або мали у недостатній кількості. Щоб 

обробити земельні наділи, вони змушені були спрягати свою худобу або 

наймати супряг у тяглових господарів.  

Частина селян, не мала робочої худоби або через відсутність у 

маєтку достатньої кількості землі володіла лише будинком з городом. Цю 

категорію становили селяни-городники. Проте інколи розміри присадибної 

ділянки були доволі значні [106, 82–93].  

За підрахунками В. Маркіної, у кінці XVIII ст. земельні наділи, що 

перебували у селянському землекористуванні, становили: "почворний" – 

22,5–60 десятин орної землі, "потройний" – 15–30 десятин, "паровий" – 

7,5–20 десятин, "поєдинковий" – 3,75 десятин, "піший" – 1,75–7 десятин 

орної землі. Розмір селянського наділу залежав від способу ведення 

поміщицького господарства. Тому навіть у сусідніх селах розміри наділів 

одного типу, як правило, відрізнялися [106, 84].  

Ті селяни, що не мали ні робочих тварин, ні поля, змушені були 

заробляли засоби для прожиття наймом у багатого селянина чи орендатора. 

Досить часто розорених та обезземелених селян поміщики переводили у 

розряд дворових або застосовували до них "місячництво": зобов`язуючи 

селян на постійну панщину з видачею місячного утримання натурою. 

Особливо цей засіб став популярним напередодні реформи [18, 69–70]. 

Проте, відбираючи у селян землю, зменшуючи їх земельні наділи, 

поміщики все-таки були обмежені в економічній експлуатації своїх 

кріпаків відповідальністю за їх харчування. З цією метою поміщики 

засівали додаткові поля чи зобов`язували селян сплачувати спеціальні 
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платежі зерном або грішми. Отримане таким чином зерно, записали у 

зерносховища на випадок неврожайних років [73, 117–118].  

Також не слід ігнорувати той факт, що господарські інтереси 

змушували поміщиків, які застосовували відробіткову ренту, дбати про 

підтримання принаймні частини селянських господарств економічно-

сильними. Адже в більшості випадків поміщицька земля оброблялась 

селянською худобою, нерідко вдобрялась органічними добривами, 

отриманими із селянських господарств. Відповідно для кращого обробітку 

поміщицької землі було важливо, щоб принаймні частина селянських 

господарств володіли хорошим тяглом та інвентарем. Тобто, поміщики 

були змушені підтримувати селян у тому становищі, в якому вони були 

для них вигідні. Щоб не послаблювати тяглі господарства, поміщики, як 

правило, не допускали шлюбів між бідними та багатими селянами [73, 

120–121, 144].  

Із зростанням малоземелля у поміщицьких маєтках, останні все 

менше уваги приділяли збільшенню кількості тягла, оскільки кожне нове 

тягло вимагало відповідного земельного наділу. Таким чином, поступово 

поняття тягла та земельного наділу злились. Щоб не збільшувати земельні 

наділи селян, поміщики зараховували їхні господарства в затяглі [73, 145]. 

Російський царат у своїй політиці на Правобережній Україні завжди 

опирався на протиставлення польської й полонізованої шляхти та 

селянства, яке було в основному українським. Хоча царський уряд й не 

звільнив з кріпосної залежності десятки тисяч українських селян, що взяли 

участь у придушенні польського повстання 1830–1831 рр., проте все 

активніше шукались шляхи для полегшення долі українських селян.  

Найпослідовнішим у втіленні ідеї захисту селян став київський 

генерал-губернатор Д.Г.Бібіков. Сам будучи великим поміщиком, він не 

оминув можливості виступити на їх захист. Як відзначає французький 

історик Даніель Бовуа, "...час вступу на посаду в Києві нового генерал-
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губернатора Дмитра Гавриловича Бібікова, слід вважати поворотним 

пунктом у російській політиці стосовно селянського питання на 

Україні" [13, 86]. Бібіков першим із київських генерал-губернаторів почав 

збирати та опрацьовувати статистику про кількість самогубств серед селян. 

16 квітня 1838 р. він звернувся до кримінальних палат кожної із 

підпорядкованих йому губерній з проханням надіслати відомості про 

розслідування справ, пов`язаних із жорстоким ставленням до селян. 

Використовуючи ці дані він міг впливати на польських землевласників. Ті 

поляки-землевласники, які себе поводили надто брутально з селянами і не 

мали покровителів, могли втратити свої володіння. Таким чином, росіяни, 

будучи такими ж жорстокими визискувачами у себе вдома, на 

Правобережжі намагались загравати з українським селянством, щоб 

протиставити його польському шляхетству. Слід відмітити, що землі надто 

жорстоких росіян підпадали лише під нагляд опікунського дворянського 

комітету [13, 78]. 

Процедура збору інформації та розслідування зловживань польських 

землевласників була удосконалена у 1837 р. Її ініціатором став Комітет у 

справах західних губерній, який на підставі закону 1835 р. зажадав від 

губернаторів Правобережної України призначити спеціального чиновника 

для приймання скарг від селян. Однак подавати скарги на своїх поміщиків 

могли лише ті селяни, які належали польським землевласникам або 

католицькому духовенству. Розслідувати ці скарги мав спеціально 

призначений поліцейський [13, 86–87]. Таким чином, зловживання 

правобережної шляхти стало прекрасною антипольською зброєю.  

Проте справа виявлення зловживань поміщиків була доволі 

складною. Уряд міг приймати безліч указів та постанов, які мали сприяти 

покращенню життя селян та зростанню їх землеволодіння. Однак, при 

існуючому у досліджуваний період механізмі управління імперією, 
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поширеному хабарництві серед чиновників проголошені наміри, як 

правило, залишались мертвими буквами [73, 41]. 

Намагання поміщиків отримати максимальні прибутки зі своїх 

маєтків часто призводили до збільшення панщини, запровадження уроків. 

На думку волинського губернатора Лошкарьова, однією з основних 

причин майже безперервної панщини були непосильні уроки. Він зазначає, 

що, відправляючи селян з транспортом у віддалені місцевості, поміщики 

призначають їм на один день панщини по 60 верств. Тоді, коли підвода з 

волами може за день пройти від 20 до 30 верств. Уроки, призначені на 

один день орання, селяни ледве встигають виорати за два дні. 

Радомишльський справник повідомляє губернське начальство про тяжкий 

для селян звичай віддавати їх в найми для сплаву лісу ріками в Миколаїв, 

Херсон, Севастополь та ін. міста [69, 49]. Через відсутність часу на 

обробіток власних наділів поступово занепадали селянські господарства. 

Не дивно, що за цих умов селянське життя було схожим на каторгу. 

Якщо ж врахувати, що наділення селян землею було надзвичайно 

нерівномірним, то значна частина населення Правобережної України 

(городники, бобилі) у недостатній мірі були забезпечені засобами 

проживання. Наприклад, у Київській губернії станом на 1845 р. лише 30% 

кріпосного населення (тяглі та напівтяглі селяни) були відносно 

забезпечені землею та великою рогатою худобою. Піші селяни, які мали 

значно менші наділи й недостатню кількість землі, становили 55% 

кріпосного населення Київської губернії. Інших 15% кріпосних селян 

губернії становили огородники та бобилі. Тобто, лише 30% кріпосних 

селян були забезпеченими, а інших 70% – перебували на грані 

виживання [206, 300–335]. 

Також негативно не економічному стані селянських господарств 

відбивалась часта зміна посесорів. Отримавши маєток у оренду, поміщики 

й тимчасові орендатори зменшували селянські наділи, збільшували 
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панщину, щоб дармовою силою обробити власні поля. Зокрема, лише у 

Черкаському старостві було захоплено 5295 десятин казенних земель. З 

них: графом Самойловичем – 3024 десятин, графом Демиштою – 803, 

графинею Браницькою – 746, княгинею Голіциною – 410, княгинею 

Юсуповою – 205, генерал-ад`ютантом Енгельгардтом – 107 десятин [57, 

324]. Така практика ще більше посилювала земельний голод на 

Правобережній Україні. Особливо це відчувалося на Поділлі, де на 18,5% 

ревізійних душ в середньому припадало менше, як по одній десятині. Ще 

50% ревізійних душ користувалися від однієї до двох десятин. При чому 

якість цих земель бажала бути кращою, оскільки посесори захоплювали 

найродючіші землі собі, а селян наділяли малопридатними [34, 99]. 

У 1840 р. російським урядом активно обговорюється ідея 

запровадження інвентарів1,  які мали посилити проросійські настрої у 

регіоні. Також цей захід сприймався царатом як крок до поступової 

відміни кріпацтва. Запровадження інвентарної реформи з чіткою 

регламентацією кількості панщини мало послабити соціальне напруження 

у регіоні, покращити економічне становище українських селян та завдяки 

цьому посили на Правобережжі проросійські позиції.  

На думку Д.Бовуа, закон про інвентарі "безумовно, провели б 

раніше, аби якомога швидше ослабити поляків і певніше завоювати 

українців, коли б не виникли чималі труднощі матеріального плану" [13, 

103]. До таких труднощів належала необхідність визначити справедливі 

норми панщини та завершити опис земель, що хоч якось захистить селян 

від зловживань. 

Справа запровадження обов`язкових інвентарів активно розглядалась 

у Комітеті у справах західних губерній. Так, 16 липня 1840 р. був 

заслуханий звіт міністра внутрішніх справ О.Т.Строганова. Чиновник 

                                                           
Примітка. 
1 Здавна на Правобережній Україні існували інвентарі, якими були визначені земельні наділи, сервітути 
та повинності селян. 
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вважав за доцільне запровадити у поміщицьких маєтках обов`язкові 

інвентарі. Проте, відзначав, що це потребуватиме часу й радив розпочати з 

кількох маєтків, які будуть передані під опіку держави у зв`язку з поганим 

ставленням до селян. Моделлю для розробки інвентарів мали стати 

державні маєтки. Проте, оскільки остання ревізія державних володінь 

проводилась в 1798 p., а поточна ще не була завершена – запровадження 

інвентарів тимчасово відклали [13, 103–104]. 

Запровадження інвентарів передбачало встановлення чітких норм 

панщини. Для реалізації цієї програми царський уряд вирішив створити 

спеціальну Комісію для інспектування та інвентаризації приватних 

маєтків. До її складу мали входити цивільний губернатор, губернський 

предводитель дворянства, прокурор і троє місцевих поміщиків. При чому, 

останні мали бути відомі як добрі господарі та бути обраними дворянським 

зібранням. Остаточний склад комісії мав бути затверджений генерал-

губернатором. А всі витрати на її діяльність покривались за рахунок 

дворянських зібрань.  

Київський генерал-губернатор Д.Бібіков, прагнучи послабити в краї 

польські позиції, усі свої зусилля спрямовує на термінове запровадження 

інвентарів на Правобережній Україні. Як наслідок, вже 26 травня 1847 р. 

цар підписав указ про початок інвентаризації в окресленому регіоні. 

Оскільки російський царат не довіряв місцевим предводителям дворянства, 

то передбачалося, що справники рапортуватимуть поліції про хід 

інвентаризації у губернії. Остання таємно стежитиме за ходом 

інвентаризації в регіоні [293]. 

Кожний поміщик Правобережної України отримав надрукований 

примірник цього указу. У ньому кріпацтво трактувалось як контракт згідно 

з яким селянин за надану в користування землю мусив безкоштовно 

виконувати певний обсяг робіт для поміщика-землевласника. Одночасно 

царський уряд почав запроваджувати на Правобережній Україні незвичне 
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тут поняття миру1. Відтепер поміщик мав право змінювати селянські 

наділи лише за згодою громади. Усі селяни ділилися на чотири категорії: 

тяглий – власник воза, напівтяглий – власник піввоза, городний і бобиль – 

поденні робітники [293]. 

Якщо якась селянська сім`я бажала збільшити свій земельний наділ, 

то була зобов`язана домовитися з паном про відробіток більшої панщини. 

Проте поміщик не мав права розділяти сім`ю між двома господарствами. 

Це ж правило діяло й тоді, коли пан захотів би переселити селян в іншу 

місцевість. У випадку смерті селянина землевласник мав право передати 

польовий наділ іншому селянину, але будинок і город залишалися вдові й 

дітям. Про усі зміни у землекористуванні селян поміщик був зобов`язаний 

письмово повідомляти повітового предводителя дворянства. Постійний 

контроль за дотриманням інвентарів було покладено спільно на 

предводителя дворянства й справника [293]. 

Однак, як зазначає Д.Бовуа, "рік прийняття цього закону, як і 

наступний, були мало сприятливі для його спокійної реалізації" [13, 107]. 

Перш за все на заваді об`єктивному складанню інвентарів стояли спроби 

поміщиків підкупити місцевих чиновників, відповідальних за їх складання. 

Крім того, у 1848 р. у Європі вибухнула весна народів, настрої якої 

проникали у досліджуваний регіон. В цих умовах царський уряд завагався 

у реалізації на Правобережній Україні своєї аграрної політики: вибираючи 

між примирливими та репресивними заходами щодо місцевої шляхти. 

Бажаючи бути в курсі подій на Правобережній Україні, імператор, 

починаючи з березня 1848 p., особисто переглядає поліцейські рапорти про 

політичну ситуацію в регіоні. Зокрема, поліція повідомляла про деякі 

тривожні факти у селянському питанні, викликані запровадженням 

інвентарів та настроями, що проникали з Європи [263]. 

                                                           
Примітка. 
1 Мир – об`єднання всіх жителів села у спільній общині, яка мала право розподіляти земельні наділи, 
обов`язкові платежі та державні податки на членів миру. 
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Так, з Подільської губернії повідомляли, що на митниці було 

перехоплено брошуру, яка закликала запроваджувати у школах та судах 

польську мову, на урядові посади призначати лише місцевих жителів, 

звільнити політичних в`язнів, створювати національне польське військо та 

відмінити кріпацтво. 13 червня 1848 р. в Летичівському костьолі 

київськими студентами Станіславом Боньковським і Людвіком 

Чайковським були розклеєні відозви Слов`янського комітету, а 20 червня 

1848 р. у Кам`янці виявлено вірші із закликом до повстання [13, 108]. 

У таких обставинах найменше непорозуміння між поміщиками, 

чиновниками та селянами приводило до вибухових ситуацій. Як наслідок, 

у 37 маєтках Волинської губернії запровадження інвентарів призвело до 

заворушень, які довелося придушувати за допомогою армії [9]. 

Загроза соціального вибуху на Правобережній Україні у 1848 р. 

змусила царський уряд піти на співпрацю з шляхтою та захищати її від 

селянських заворушень. Коли йшлося про часткові переслідування селян, 

росіяни були на їхній стороні, але відразу приймали сторону шляхти, як 

"тільки заходило до пробудження соціальної свідомості" [13, 108–109]. 

Наслідком цього становища стало прийняття 19 грудня 1848 р. нової 

редакції "інвентарних правил", яка дещо розширила права поміщиків. 

Останні отримали можливість виходячи з місцевих умов визначати 

розміри селянських наділів та обмінювати їх на селянську землю. Оскільки 

значна частина поміщиків розуміли, що запровадження інвентарних 

правил є лише одним із кроків до повної відміни кріпосного права, вони 

повернулись до попередньої практики зменшення селянських наділів або 

наділення селян непридатною землею. Лише у Гайсинському повіті 

російськими чиновниками було зареєстровано 26 таких фактів [34, 83].  

Приховуючи реальний стан селянського землекористування, 

поміщики зменшували в інвентарях площі селянських наділів,   записували 

селян у нижчі розряди, збільшували кількість дворових і бобилів, які 
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згідно з інвентарною реформою не наділялися землею.  Поміщики 

розуміли, що інвентарі 1848 р. можуть бути використані царським урядом 

у подальшій селянській реформі. Тому досить часто тяглих селян 

записували як напівтяглих, а останніх як піших. Змінивши селянам розряд 

поміщик мав можливість також зменшити площу їх землекористування, 

яка записувалась в інвентарі.  Так, згідно з поданим поміщиком інвентарем 

с.Хижавки Новоград-Волинського повіту усі селяни були напівтяглими. А 

внаслідок перевірки виявилось, що з 31 селянського господарства 28 було 

тяглих, а лише троє – напівтяглих. Таку ж картину спостерігаємо у   

поміщика графа Растворовського того ж повіту. У поданих ним інвентарях 

показано 26 напівтяглих господарств. А насправді більша частина з них 

була тягла й мала у землекористуванні по 19 моргів землі [322,1–10].  

Станом на 1847 р. розподіл поміщицької землі згідно з інвентарними 

правилами був такий [34, 83]: 
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Волинська 4271 1062,2 5144,7 3667,1 71,3 1477,6 28,7 
Київська 2210 1174,0 3488,0 2210,2 63,4 1277,8 36,6 
Подільська 2051 1060,9 3065,8 1761,0 57,5 1304,8 42,5 
Всього 8532 3297,1 11698,5 7638,3 65,3 4060,2 34,7 

В умовах зростання чисельності населення Правобережної України, 

малої мобільності селян, відсутності інших джерел прибутків у краї явно 

відчувався земельний голод. Селяни покладали великі надії на 

запровадження інвентарної реформи, проте більшість з них швидко 

розчарувалась. Адже після її завершення лише 83,2% всіх поміщицьких 

селян Правобережної України були наділені орною і садибною землею, 
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9,2% отримали лише садиби, а 7,5% –  взагалі не отримали жодних 

земельних наділів [335, 130]. 

Середнє забезпечення землею було в межах 1,2 дес. землі на душу. 

Проте, не слід забувати, що третиною з 4060,2 тис. дес. селянських наділів 

користувалися тяглі господарі. Це дало можливість дослідникам 

І.Гуржію [34, 83], О. Бундак [18, 83] прийти до схожого з 

В. Щербиною [335, 184–189] висновку, що загалом інвентарні правила 

суттєво не поліпшили становища поміщицьких селян.  

Після проведення інвентарної реформи 1848 р. польовим наділом та 

городом володіли 83,25% поміщицьких селян, 9,25% – володіли лише 

городом (городники), а 7,5% кріпаків взагалі не володіли землею (бобилі 

та халупники) [197, 505]. 

За підрахунками І.Гуржія, у 40–х рр. ХІХ ст. 75% орних земель, угідь 

і лісів Правобережної України перебували у поміщицькому 

землекористуванні та землеволодінні [35, 11]. Проте завдяки 

запровадженню інвентарів та іншим заходам російського уряду, 

спрямованими на зменшення польського землеволодіння та збільшення 

селянського напередодні реформи, у користуванні поміщиків 

Правобережної України перебувало вже 63,3% земель та лісів [34, 66]. 

Тобто площа селянських наділів зросла майже на 11%.  

Напередодні реформи 1861 р. на одну ревізійну душу у поміщицьких 

господарствах в середньому припадало (десятин): у Волинській губернії – 

2,85, Київській – 1,94, Подільській – 1,23 [19, 92–93; 217, 26–27]. Тогочасні 

система землеробства та сільськогосподарські знаряддя не давали 

можливості селянам на своїх наділах не лише виробити необхідну 

кількість продуктів для сплати податків, а й часто для власного 

прохарчування. Тому, на думку І. Гуржія, "всякі грошові побори з селян 

повинні були покриватись побічними заробітками, а коли їх не було, то це 

вело до руйнування селянських господарств" [34, 67]. 
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У першій половині ХІХ ст. чітко простежується тенденція до 

обезземелення селян. Проте, якщо порівнювати землеволодіння 

поміщицьких селян та звільнених на волю селян з таким же наділом, не 

слід забувати, що поміщицькі селяни користувалися поміщицьким 

вигоном, випасали худобу на поміщицькому пару, часто користувалися 

поміщицькими лісами [73, 139]. Тобто, площа землекористування 

кріпосних селян була більшою, ніж звільнених з кріпацтва. 

Шукаючи спосіб звільнення селян від кріпосної залежності російський 

уряд у червні 1844 року дозволив поміщикам відпускати на волю дворових 

селян. Згідно з затвердженою імператором пропозицією Державної ради 

звільнялись від кріпосної залежності дворові селяни маєтків, заставлених у 

кредитних установах. Проте поміщики вирішили використати цей указ з 

метою зменшення селянських наділів. Так, переводячи надільних селян у 

статус дворових, вони отримували можливість згодом відпустити останніх 

на волю, не наділяючи їх землею [18, 70].  

Станом на 1860 р. у селянському землекористуванні перебувало 37% 

поміщицьких земель Правобережної України [35, 12].  

Дещо іншу політику  російський царат проводив стосовно державних 

селян. За своїм правовим становищем вони були особисто вільними. В їх 

обов`язок входила сплата податків, яка передбачала плату за користування 

державною землею. Окрему категорію державних селян окресленого 

регіону становили селяни, що перебували на "господарському становищі". 

Крім сплати грошового оброку, вони змушені були відробляти панщину у 

власників-орендаторів. Цю категорію становили селяни колишніх 

коронних маєтків, які після приєднання Правобережної України до 

Російської імперії перейшли у державну власність останньої: 

старостинські, емфітеутичні, поєзуїтські. У кінці XVIII – першій половині 

ХІХ ст. їх число поповнилось за рахунок конфіскованих та викуплених у 

шляхти та духовенства маєтків.  
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Розглянувши розселення державних селян України за даними 

VIII ревізії 1833 р., одержуємо таку пропорцію: на Лівобережній Україні 

проживало 59% державних селян, на Півдні України – 27%, на 

Правобережній – лише 14%. Відносно всього селянського населення свого 

регіону державні селяни становили на Лівобережжі 54,3% селянського 

населення, на Півдні – 57,5%, на Правобережжі – 14,0% [94, 8].  

На середину ХІХ ст. на Правобережній Україні проживало 259691 

ревізійних душ державних селян, що становило 13% від загального числа 

по території України [94, 11]. 

Традиційно державні селяни вважали земельні наділи, які обробляли,  

своєю власністю, проводячи з ними операції продажу, застави, дарування, 

передачі у спадщину. Такі дії вони аргументували правом займанщини та 

давності володіння, що притаманні звичаєвому праву. У зв`язку з цим 

царські укази постійно нагадували, що землі, надані державним селянам у 

користування чи в общинне володіння, є власністю держави. Указ 

категорично забороняв будь-які операції державних селян із землею, на які 

у них відсутнє юридично оформлене право власності на основі закону 

1801 р. [164]. 

Додаткові права на землекористування селянам давало сервітутне 

право, виникнення та розвиток якого пов`язаний з розкладом общинного 

землеволодіння та появою приватної власності на землю. На території 

досліджуваного регіону застосовувалось польське сервітутне 

законодавство. Особливо гостро питання про сервітути постало після 

звільнення селян з кріпосної залежності та намагання поміщиків позбавити 

їх права на користування раніше спільними землями. Законодавство 

Російської імперії чітко регламентує права та обов`язки власника землі та 

особи, володіючої сервітутним правом на цю землю. Землевласник мав 

право вимагати, щоб землекористувачі не виходили за межі своїх 



 174
сервітутних прав, проте й сам був позбавлений права порушувати законні 

інтереси інших осіб  [70, 36]. 

Землекористування як поміщицьких, так і державних селян на 

Правобережній Україні відзначалося значною нерівномірністю. Значне 

коливання розмірів середнього наділу від 5 до 31 десятин землі та різне 

становище, на якому перебували державні селяни (господарське, чинш, 

оброк),  сприяли значному соціальному розшаруванню селян. Особливо ці 

процеси стали помітні в середині 30–х років XIX ст. Поряд із розоренням 

та обезземеленням більшості селянських господарств заможна селянська 

верхівка отримує від держави підтримку. Указами 1801, 1803, 1818, 

1830 рр. розширюються  права державних та звільнених на волю 

кріпосних селян.  У 1801 р. на державних селян було поширено права 

купців та міщан, дані їм у 1794 р., купляти у приватну власність 

незаселені землі. У 1803 р. це ж право було надане селянам, яких 

поміщики відпускали на волю. У 1818 р. селянам було надано право 

влаштовувати фабрики та заводи. Для цього вони мали отримати торгове 

посвідчення та згоду місцевого начальства або поміщика. Щоб 

стимулювати розвиток промисловості у регіоні, уряд звільнив селян на 

чотири роки від сплати торгового посвідчення. У 1830 р. російський уряд 

стимулював розвиток садівництва та городництва. Імператорським указом  

було дозволено безкоштовно відводити державним селянам  ділянки 

громадської землі у межах від 1 до 3 десятин. Одночасно було дозволено 

надавати такі ж ділянки на умовах сплати оброку для спорудження 

фабрик, заводів, млинів [34, 303].  

Площа земельного наділу, який перебував у користуванні державних 

селян, безпосередньо залежала від забезпечення тяглом. У 1837–1838 рр. на 

один селянський двір Київської губернії припадало в середньому 3,4 голів 

робочої худоби, у Волинській губернії – 2,5 голів на двір. Найгірше були 

забезпечені тяглом державні селяни Подільської губернії, де на одне 
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господарство припадало – 1,7 голів робочої худоби. Забезпеченість 

худобою почала зростати лише після поступового переводу селян з 

господарського становища на оброчну систему [94, 63–64]. 

Перед російським царатом постійно гостро стояло питання 

наповнення державного бюджету та повернення недоїмок. Оскільки 

основними платниками податків були селяни, то від стану їхнього 

землезабезпечення залежав і рівень надходжень у бюджет. Для 

збільшення селянських земельних наділів царат досить часто практикував 

переселення селян на неосвоєні землі Південної України, Кавказу, Сибіру. 

Проте для селян Правобережної України цей шлях був закритий. Адже в 

регіоні вони були представниками "руського народу", а уряд не бажав 

зменшувати його чисельність. Для порівняння наведемо такі цифри. У 

1839–1845 рр. з Полтавської губернії було переселено 12909 ревізійних 

душ, а з Київської – лише 1350 однодворців [94, 62]. Переселення селян з 

Правобережної України у Сибір застосовувалось як покарання. Єдиним 

джерелом збільшення селянського землеволодіння в регіоні була передача 

селянам додаткових державних земель в оренду. Проте сприятливі 

кліматичні умови сприяли масовим роздачам державних, конфіскованих в 

учасників польських повстань та секуляризованих у церкви маєтків 

вірним трону дворянам. На основі частини конфіскованих маєтків у 

Подільській та Київській губерніях було створено військові поселення. 

Завдяки тому, що Волинська губернія була прикордонною з 

Царством Польським, земельний фонд державних селян у губернії від  

1840 по 1850 рр. зріс на 90,4 тис. і нараховував 299 тис. десятин [94, 25]. 

Проте таке зростання не могло відчутно покращити добробут українських 

селян.  

Отже, протягом 1793–1861 рр. російський царат не полишав спроб 

відшукати й повернути державні маєтки, що перебували у користуванні в 

поміщиків. Численні ревізії та перевірки мали на меті: знайти маєтки, 
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перевірити у поміщиків права на володіння ними, збільшити надходження 

від власності у казну, по можливості відібрати нерухомість, а якщо ні, то 

примусити дворян до лояльності уряду під страхом втрати майна. 

Упродовж окресленого періоду державні маєтки розглядались 

урядом крізь призму збільшення в краї проросійського землеволодіння та 

землекористування. Через що служили для масових роздач вірним тронові 

чиновникам у спадкове володіння, розглядалась можливість створення 

системи російських майоратів. Не оминув уряд й такого шляху посилення 

проросійських позицій, як фінансові преференції російським управителям 

державних маєтків. 

Російський уряд для збереження контролю над Правобережною 

Украюною протиставляв селян та пропольську шляхту. Російський царат 

намагався полегшити життя селян, проте не знання місцевої специфіки, 

часто призводило до зворотнього результату. Місцеве селянське 

землекористування розглядалось урядом як російське. Проте вживаючи 

заходи задля покращення соціального становища селянства у 1793–

1861 рр., російський царат не зачіпв основ кріпосницької системи. Так, 

запровадження інвентарів мало розрядити напружене соціальне 

становище, чітко регламентувати площу селянських наділів та кількість 

панщини. Але загалом не принесло очікуваного результату. В деяких 

місцевостях у селян справді покращилось життя, а в інших інвентарі були 

використані поміщиками для нового перерозподілу земель, зменшення 

селянських наділів.  
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ВИСНОВКИ 

 
 

Виконане автором дослідження дозволяє стверджувати, що аграрна 

політика російського царату на Правобережній Україні у 1793–1861 рр. 

відіграла значну роль не лише в економічному, але й в політичному, 

релігійному та культурному житті краю і зробити наступні висновки і 

узагальнення: 

1. Аналіз історіографії обраної для вивчення теми свідчить, що досі 

вона не стала предметом спеціального наукового вивчення. Залучена до 

дослідження джерельна база є достатньо репрезентативною і достовірною, 

дозволяє вповні дослідити обрану тему. 

2. У кінці XVIII ст. усе велике землеволодіння на Правобережній 

Україні перебувало в руках у польської шляхти та духовенства. Такий стан 

речей не влаштовував російський царат. Тому протягом 1793–1861 рр. 

аграрна політика російського царату на Правобережній Україні була 

спрямована на збільшення розмірів землеволодіння проросійських дворян 

та православної церкви. Її впровадження розпочалося відразу після 

приєднання краю до Російської імперії шляхом передачі наближеним до 

трону російським чиновникам значних земельних маєтків. Однак російські 

поміщики не виявили великого бажання переїжджати в чуже для них 

соціальне та культурне середовище. Через це більшість із пожалувань була 

продана або передана в управління місцевим землевласникам. 

Для збільшення в краї проросійського землеволодіння та 

землекористування царат намагався передавати державні маєтки в 

управління лише вірним трону дворянам. Спроби центральної влади 

проводити активну аграрну політику на Правобережній Україні часто 

наштовхувались на хабарництво місцевих чиновників.  

У 1841 р. російський царат спробував на базі конфіскованих маєтків 

створити систему майоратів, які мали бути передані вірним уряду 
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дворянам. Проте, у зв`язку з малою кількістю конфіскованих володінь 

суттєво збільшити проросійське землеволодіння шляхом створення 

майоратів не вдалось. 

Так само зазнала невдачі спроба російському царату замінити 

польських управителів, російськими або прибалтійськими. Причиною була 

відсутність необхідної кількості вірних царатові управителів, знайомих із 

місцевою специфікою. Як наслідок, Комітет західних губерній визнає, що 

за цих умов лише місцеві методи господарювання здатні забезпечити 

життєздатність конфіскованих маєтків. 

3. Основними шляхами зменшення шляхетського землеволодіння на 

Правобережній Україні в 1793–1861 рр. були секвестр, конфіскація та 

викуп землі казною. Наступ російського уряду на обмеження 

землеволодіння та землекористування пропольської шляхти почався 

одразу після приєднання краю до Російської держави. В основу 

взаємовідносин між урядом та шляхтою було покладено принцип вірності 

імперії. Репресії цілеспрямовано застосовувались лише до тих, хто 

відкрито виступав проти царату. Російський уряд активно використовував 

інститут примусового відчуження власності – конфіскацію майна. Як 

правило, цей засіб застосовували тоді, коли власник відмовлявся 

присягнути на вірність російському цареві чи виявляв будь-яку непокору 

владі. 

Вперше економічні позиції шляхти похитнулись із відмовою їх 

приносити присягу на вірність Російській імперії у 1793–1795 рр. Ті з них, 

хто відмовилися присягнути, втрачали право на володіння нерухомим 

майном в межах імперії. Також конфіскації було піддано маєтки осіб, які 

взяли участь у польському повстанні 1795 р. Проте надалі немало з 

попередніх власників отримали своє майно назад. Цього вони домглись 

завдяки родинним та іншим зв`язкам.  
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У аграрній політиці російського царату простежуються різні підходи 

до магнатської верхівки та незаможної шляхти. Якщо більшість впливових 

магнатів, які брали участь у польських повстаннях, згодом були прощені, а 

деяким навіть повернули майно, то бідна шляхта повною мірою відчула на 

собі репресивні дії царату.  

4. З приєднанням Правобережжя до Російської імперії місцева 

шляхта повинна була довести своє дворянське походження. Однією із умов 

визнання шляхти у дворянстві вважалося володіння землею. Тих, хто не 

зумів документально підтвердити своїх прав на дворянство, позбавляли 

привілеїв і населених маєтків. Лише на листопад 1833 р. було декласовано 

72144 особи із 410 тис. польського населення. 9 березня 1835 р. Комітетом 

у справах західних губерній приймається рішення зобов`язати тих, що не 

будуть визнані у дворянстві. продати землю протягом трьох років. А 

указом від 3 червня 1836 р. позбавлялись права володіти маєтками ті з 

декласованих шляхтичів, які отримували свої маєтки у спадщину. 

Упродовж 1831–1853 рр. на Правобережній Україні російський уряд 

позбавив шляхетських прав 340 тис. осіб. Таким чином, не визнаючи 

більшість шляхти у дворянстві, російський царат позбавляв її права 

володіти маєтками на Правобережжі, збільшував число платників податків 

та створював новий резерв для рекрутських наборів.  

5. Польське повстання 1830–1831 рр. спричинило активізацію 

аграрної політики російського царату, спрямованої на збільшення в регіоні 

проросійського землеволодіння. Застосовуючи економічні важелі впливу, в 

учасників польського повстання 1830–1831 рр. було секвестровано та 

конфісковано значні земельні маєтки. 

Відібрані в учасників повстання маєтки були використані російським 

царатом для збільшення на Правобережній Україні чисельності російської 

армії та здешевлення її утримання. З цією метою 27 квітня 1837 р. було 

затверджене особливе положення про створення на базі маєтків, 
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конфіскованих на території Київської та Подільської губерній, військових 

поселень кавалерії. В результаті було створено 4 військові округи 

(Бабанський, Уманський, Соколовський, Грановський) та 4 окремі участки, 

на яких проживало 76777 ревізійних душ. 

Проте хороший, на думку російських урядовців, захід із здешевлення 

утримання армії не сприяв зростанню авторитету російської влади на 

Правобережній Україні. Колишні селяни змушені були тепер за право 

користуватися земельними наділами не лише відробляти панщину, але й 

служити в армії. Селяни воліли і надалі служити польській шляхті, ніж 

потрапити у число військових поселенців. 

Частину конфіскованих маєтків Правобережної України було надано 

за вірну службу придворним чиновникам у приватну власність чи 

тимчасове користування на праві оренди.  

6.Аграрна політика царату щодо католицької, уніатської та 

православної церков на Правобережжі полягала у зменшенні католицького, 

ліквідації уніатського та збільшенні православного землеволодіння і 

землекористування.  Лише протягом 1793–1795 рр. католицька й уніатська 

церкви втратили на Правобережній Україні близько  40% своїх маєтків.  

Наявність сильного "лобі" у католицької церкви в особі вищих 

урядовців імперії, сусідніх монарших дворів та Ватикану змушували уряд 

ставитись до останньої обережно, зважуючи кожен крок. Однак, участь 

католицького духовенства у повстанні 1830–1831 рр. посилило негативне 

ставлення російського уряду до нього. Продовженням політики 

підпорядкування католицької церкви імперським інтересам стала 

секуляризація церковного майна в 1840–1843 рр. Позбавивши духовенство 

прибутків із майна і перевівши на казенне грошове утримання, російський 

уряд поставив його у залежне від себе становище. Фактично перетворив 

його у чиновництво, котре за вірну службу отримувало від держави 
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платню. Фінансування духовенства повністю залежало від лояльності до 

російського царату. 

Відсутність підтримки в уніатської церкви та сприйняття її 

росіянами як відступницької зумовлювало проведення курсу на повну її 

ліквідацію. З приєднанням уніатської церкви у 1839 р. до російської 

православної майно греко-католиків перейшло в державну власність.  

Православна церква, на відміну від католицької та уніатської, 

користувалася підтримкою російського уряду, що виявлялося у передачі їй 

відібраного в католицької та уніатської церков майна. Збільшення 

землеволодіння православної церкви на Правобережній Україні 

відбувалось також шляхом перетворення частини закритих уніатських 

монастирів у православні із збереженням їх нерухомої власності. 

Розуміючи, що основною опорою Російської імперії на селі є 

парафіяльне духовенство, царат всіляко сприяв зростанню матеріального 

благополуччя парафіяльних священослужителів. Проте, не дивлячись на ці 

заходи, значна кількість парафіяльних священиків постійно скаржилися, 

що церкви валяться, грошей не вистачає, бо їхні парафіяни – бідні селяни, 

а у католиків – багаті шляхтичі, які жертвували на церкву багато коштів. 

7. Політика царату щодо селянського землекористування на 

Правобережній Україні в окреслений період полягала у заграванні з 

українськими селянами, оскільки в них російський царат вбачав противагу 

польському елементу. Проте роблячи деякі полегшення щодо збільшення 

селянського землекористування, уряд залишав без змін структуру 

кріпосницької системи. Заможніше становище селян та більша 

прибутковість державних маєтків, у яких селяни були на оброчному 

становищі, сприяли переведенню селян на оброк. Однак, така політика 

російського царату наштовхнулась на протидію з боку тимчасових 

користувачів, які вимагали виплати компенсацій за недоотримані 

прибутки. Внаслідок цьоого, переведення державних селян на оброчне 
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становище затягнулося до 1861 р. Ще однією спробою полегшити 

становище селян та гарантувати недоторканість селянського 

землекористування й регламентувати їх повинності була інвентарна 

реформа 1848 р. Проте її реалізація не принесла бажаного результату. 

Отже, аграрна політика російського царату на Правобережній 

Україні у 1793–1861 рр. спрямовувалась перш за все на реалізацію 

політичних цілей. При цьому часто нехтувалися економічні інтереси краю. 

Таким чином, при прийнятті рішень органами влади, доцільно враховувати 

місцеву специфіку регіону та ментальність населення.  
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207. Статистическое описание Киевской губернии / Изд. Фундуклей И. – Ч.І. 
– СПб.: Тип. Министерства Внутренних дел, 1852. – 576 с. 
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219. Франко І. Нові причинки до історії польської суспільності на Україні в 
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222. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі –
ЦДІАУК). –  Ф.486. Киевская палата гражданского суда. – Оп.1. – 
Спр.2980. Дело о рассмотрении прошения рудников д.Рудня 
Шершеневская, Рудня Сычовская, Рудня Рыхта Радомысльского у 
Журавских, Галицких и других (всего 98 человек мужского пола), о 
принадлежащих жене генерал-майора Хитрово, об освобождении их от 
крепостной зависимости. – 24.07.1824–22.02.1843. – 44 арк. 

223. ЦДІАУК. – Ф. 127. Киевская духовная консистория. – Оп. 826. – 
Спр.331. О присвоении священником с.Медведин Каневского уезда поля 
у подданного графов Браницких. – 09.05.1854–23.10.1854 рр. – 35 арк. 

224. ЦДІАУК. – Ф. 180. Мотронынский монастыр. – Оп. 1. – Спр. 24. 
Формулярная ведомость о земельных владениях, церквах, монастырях за 
1854 г. – 02.03.1854–24.08.1854 р. – 10 арк. 

225. ЦДІАУК. – Ф. 180. Мотронынский монастыр. – Оп. 1. – Спр. 24. 
Формулярная ведомость о земельных владениях, церквах, монастырях за 
1859 г. – 14.03.1859–17.09.1859 р. – 12 арк. 
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226. ЦДІАУК. – Ф. 445. Управление Киево-подольских военних поселений. – 
Оп.1. – Спр.2. Дело о передаче и приеме конфискованных имений 
Киевской и Подольской губерний в военное ведомство. – 28.04.1836–
05.06.1838. – 620 арк.  

227. ЦДІАУК. – Ф. 455. Управление Киево-подольских военних поселений. – 
Оп.1. – Спр.1. Правила конфискации конфискованных имений 
мятежников. Височайше утвержденные 28 июня 1832 г. – 18.06.1836–
20.02.1859. – 240 арк.  

228. ЦДІАУК. – Ф. 533. Киевский военный губернатор. – Оп.1а. – Спр.4. 
Указы Сената. – 08.02.1798–14.12.1799. – 424 арк. 

229. ЦДІАУК. – Ф. 533. Киевский военный губернатор. – Оп.2. – Спр.911. – 
Дело о тяжелом економическом положении крестьян д.Ваховка 
Радосльского уезда Киевской губернии и жерстокое обращение к ним 
эконома Кульчицкого, мстящегося крестьянам за доносы об участии в 
востании. – 05.06.1831–11.08.1831. – 15 арк. 

230. ЦДІАУК. – Ф.193. Киевское наместническое правление. – Оп.1. – Т.VI. – 
Спр.2010. Дело о пожаловании владений Кагарлицкого староства 
статскому Советнику Прощянскому. – 21.11.1795–15.12.1795. – 13 арк. 

231. ЦДІАУК. – Ф.193. Киевское наместническое правление. – Оп.І. – Т.VI. – 
Спр.2007. Ведомости о количестве местечек, имений, населения в них 
мужского пола, движимого и недвижимого имущества и продовольствия 
в секвестрированых имениях по Белоцерковскому округу. Именные 
списки полиции и администрации и администрации секвестрованых 
имений. – 04.05.1795–11.09.1795. – 140 арк. 

232. ЦДІАУК. – Ф.210. Подольское наместническое правление. – Оп.2. – 
Спр.31. Дело о пожаловании гр.Скавронской сел в Подольской губ. – 
15.02.1795–17.02.1795. – 2 арк. 

233. ЦДІАУК. – Ф.211. Вознесенское намесничье правление. – Оп.1. – Спр.22 
О разделе наследства князя Г.А.Потьомкина. – 10.11.1796–10.12.1796. – 
8 арк. 



 207

234. ЦДІАУК. – Ф.212. Брацлавское намесничье правление. – Оп.1. – Спр.3. 
Указы Сената. – 05.02.1795–15.07.1796. – 364 арк. 

235. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольcкого и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.64. – Спр.232. Дело по представлению 
Подольской казенной палатой о выдаче жене участника Польского 
восстания Стемпольского С. денег из доходов конфискованного у него 
имения в с.Великой Струги. – 26.10.1832–14.10.1833. – 16 арк. 

236. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.64. – Спр.183. Дело за предложением 
Киевской казенной палаты о разрешении министра финансов на 
передачу в аренду конфискованных имений. – 20.09.1832–04.11.1832. – 
48 арк. 

237. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.64. – Спр.264. Дело по отношению 
г.Министра Финансов о назначении членам семейств бывших 
владельцев конфискованных имений умеренного содержания. – 
10.02.1832–11.01.1836. – 130 арк. 

238. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.138. Судная часть. – Спр.286. Представление 
киевского губернского правления от 25 мая 1833 г. о снятии запрещения 
с отданого в секвестр имения помещика Харлинского в м.Бышеве в 
связи с выяснением его непричасности к восстанию 1831 р. – 
25.05.1833–26.05.1833 –  6 арк. 

239. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.136 (1833г.). Судная часть. – Спр.255. Дело о 
рассмотрении прошения мелкопоместных дворян с.Гаевичей 
Кобылинского, Балоцких и др.о возвращении принадлежащих им лесов, 
конфискованных в казну вместе с землями помещика этого села 
Трипольского А. за участие в Польском восстании 1833 г. – 10.06.1833–
20.07.1833. – 123 арк. 
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240. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.1. Полицейская часть. – Спр.1389. Указ 
Сената о мерах предохранения от расхищения и разхорения 
конфискованных имений учасников польского восстания 1831 г. и 
находящихся в пожизненном пользовании их родственников; рапорт 
дежурного генерала Главного штаба Клейнмихеля с сообщением ответа 
Николая І на докладную запику генерал-губернатора о выдаче жителям 
г.Киева ссуд на строительство домов. – 08.09.1833–12.09.1858. – 8 арк. 

241. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.136 (1833г.) – Спр.455. Дело об отказе 
жителю г.Вены Францу Отто в удовлетворении его просьбы о взыскании 
долга с имения помещика Подольской губернии Собанского, 
конфискованного в казну за участие его владельца в польськом  
восстании. –  01.09.1833–07.11.1835. – 28 арк. 

242. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.1. – Спр.1806. О конфискованных и 
секвестрированных имениях в Подольской губернии. Из рапорта 
подольского гражданского губернатора за 1835 г. – 20.12.1835–
28.12.1835. – 108 арк. 

243. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.67. – Спр.136. Дело об упразднении 
должностей уездных комисаров конфискованных по Волынской 
губернии имений. – 21.03.1835–08.08.1835. – 86 арк. 

244. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.68. – Спр.111. Дело о передаче с.Иолтухов, 
конфискованного у помещика С.Иолтуховского за участие в польском 
восстании, его брату Якову. – 26.02.1836–13.05.1836. – 6 арк. 

245. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.68. – Спр.155. Дело о передаче 
конфискованных имений в Киевской и Подольской губерниях в ведение 
военного министерства. – 15.04.1836–15.06.1837. – 102 арк.  
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246. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.69. – Спр.90. Дело о принятии мер к 
ускорению движения дел о конфискованных имениях в Киевской и 
Подольской губерниях. – 01.04.1837–26.06.1837. – 9 арк. 

247. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.71. – Спр.222. Дело обобращении в округи 
военного поселения в Киевской и Подольской губерниях, поступивших 
в военное ведомством конфискованных имений. – 02.06.1838–
12.04.1839. – 236 арк. 

248. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.74. – Спр.138. Дело о возвращении участнику 
польского восстания Ф.Вельгерскому принадлежащего ему имущества в 
Луцком уезде в связи с помилованием. – 30.04.1841–04.08.1842. – 20 арк. 

249. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.327. – 1846. – Спр.63. Сообщение Каменец-
подольской палаты госимуществ о переводе на оброк крестьян, 
конфискованного в казну у учасника Польского восстания Мархоцкого 
с.Побуянки. – 15.02.1846–19.11.1846. – 17 арк. 

250. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.1. – Спр.1084. Дело о конфискации имений 
мелкопоместных владельцев не предоставивших документов о своем 
дворянском происхождении. – 29.09.1853–23.12.1865. – 176 арк. 

251. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.175. – Спр.627. Дело о передаче в казну 
населенного имения в с.Павловке, принадлежащего исключенному из 
дворянства и причисленному к однодворцам И.Стоберскому. – 
05.08.1861–05.03.-1863. – 7 арк. 

252. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.103. – Спр.199. Дело о пожаловании в 1796 г. 
Озеран Екатериной ІІ генералу Левандову и именовании их с этого 
времени местечком. – 02.01.1796–24.07.1797. – 286 арк. 
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253. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.142. – Спр.1096. Переписка с Подольской 
ликвидационной комиссией о духовном завещании, оставленном отцом 
участников полоского восстания Якушевичей на Дзягильное имение. – 
15.03.1835–12.04.1835. –  4 арк. 

254. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.69. – Спр.70. Дело о сборе подписей с 
помещиков Волынской губернии, участвовавших в польском восстании, 
о непередаче имений по наследству детям и родственникам. – 
11.07.1837–18.10.1837. – 15 арк. 

255. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.279. – Спр.29. Дело об отказе дворянке  
Рильской Е.(уродженой Рогожинской), выехавшей во время польского 
восстания 1831 г. за границу, вышедшей там замуж и принявшей 
австрийское подданство, вернуться в Россию и унаследовать завещаное 
ей помещицей Урбановской имение в Волынской губернии. – 
14.05.1841–02.01.1843. – 218 арк. 

256. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.1. – Спр.3621. Доклад Николаю І о 
деятельности генерал-губернатора за 1841 г. – 18.05.1842. – 47 арк. 

257. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.1. – Спр.4324. О состоянии сельского 
хозяйства в Волынской, Киевской губ. за 1842 г. Из отчета Киевского, 
волынского гражданских губернаторов. – 03.04.1843–05.05.1843. – 
84 арк. 

258. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.74. – Спр.254. Дело о принятии в ведение 
комиссии народного продовольствия части поезуитских, ленных и 
конфискованных имений в Киевской, Подольской и Волынской 
губерниях. 03.08.1841–18.12.1848. –  128 арк. 
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259. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.457. – Спр.359. Дело о количестве казенных и 
помещичьих земель в Киевской, Подольской и Волынской губерниях. – 
15.07.1846–20.09.1846. – 32 арк. 

260. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.74. – Спр.257. Переписка с Министерством 
государственных имуществ об учреждении в Киевской, Подольской и 
Волынской губернии комитетом для определения средних урожаев и 
средних цен в казенных имениях. Имеются правила для комитетом. – 
14.07.1841–12.12.1842. – 51 арк. 

261. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.152. – Спр.13. Дело о передаче в ведение 
Министерства государственных имуществ имения в части с.Козлова, 
принадлежащего исключенному из дворянского сословия и записаному 
в единодворцы Пиотровскому Р. – 06.05.1848–18.08.1851. – 43 арк. 

262. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.72. – Спр.139. Дело по прошению дворянина 
А.Залеского о назначении его администратом или управителем 
казенного или конфискованного имения. – 08.10.1839–24.10.1839. – 20 
арк. 

263. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.798. – Спр.74. Донесение киевского, 
подольского и волынского губернаторов о политическом состоянии 
губерний. – 26.03.1848–30.12.1848. – 174 арк.  

264. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.1. – Спр.2816. О жестоком обращении 
римско-католического духовенства с крестьянами фундушевых имений. 
– 02.02.1839–18.04.1840. – 118 арк. 

265. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.74. – Спр.38. Дело о передаче 
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государственных имений в административное управление. – 15.07.1838–
10.03.1839. – 91 арк. 

266. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.74. – Спр.410. Ведомости о казенных имениях 
с указанием числа крестьян, шляхтичей, земли и т.д. в Киевской, 
Подольской и Волынской губерниях. – б.р. – 714 арк.  

267. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.65. (1833 р.) – Спр.44. Дело о передаче 
Приворотского староства подольскому православному епископу. – 
28.10.1832–18.08.1841. – 140 арк. 

268. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.327. – 1847р. – Спр.114. Переписки с 
Министерством государственных имений и Волынскою палатою 
государственных имений о переведении на оброк крестьян 
Забужанского имения Владимирского уезда Волинской губернии. – 
16.06.1847–14.06.1851. – 16 арк. 

269. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.327. – 1847 р. – Спр.84. Переписка с 
волынским губернатором и Волынской палатой государственных 
имуществ о переводе на оброк крестьян д.Кудиновичи Новоград-
Волынского уезда Волынской губернии. 07.02.1847–07.08.1847. – 11 арк. 

270. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.327. – 1846 р. – Спр.200. Ведомости о 
состоянии арендных, поиезуитских и имфетеутических имений в 
Киевской, Подольской и Волынской губерниях в связи с подготовкой 
перевода на оброк крестьян этих имений. – 02.11.1846–05.11.1854. – 
150 арк. 

271. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.327. – 1846 р. – Спр.148. Переписка с 
министерством государственных имуществ, Киевской, Подольской, и 
Волыснкой палатами государственниых имуществ о передаче в казну 
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имений, конфискованных у участников польского восстания 1830–
1831 гг.  – 15.07.1846–11.02.1851. – 120 арк. 

272. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.327. – 1846 р. – Спр.69.  Переписка с 
волынским губернатором о передаче в административное управление 
имения участника польского восстания 1830–1831 рр. Чайковского М. в 
д.Чуднивська Гута Жытомирского уезда Волынской губернии. – 
07.05.1846–04.06.1846. – 9 арк. 

273. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.327. – 1846 р. – Спр.53. Переписка с 
волынским губернатором о сохранении за казной имения учасника 
польского восстання 1830–1831 рр. Пржелуского в д.Коськовцы 
Кременецкого уезда Волынськой губернии. – 29.04.1846–25.05.1846.– 
4 арк.  

274. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.83. – Спр.189. Переписка с Сенатом и 
Волынской ликвидационной комиссией о рассмотрении жалобы 
помещика Чарнецкого З. на неравный раздел имения его отца в 
Заборольском уезде Волынской губернии между ним и его братьями. – 
14.05.1850–27.06.1852. – 22 арк.  

275. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.808. – Спр.174. Переписка с ІІІ отделением  и 
Волынской ликвидационной комиссией о предоставлении ведомостей о 
конфискованных в казну по Киевской, Подольской и Волынской 
губерниях имениях участников польского мятежа 1830–1831 гг., 
пребывающих во владении родственников. 17.10.1858–1.01.1859. – 
45 арк. 

276. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.80. – Спр.608. Ведомости о люстрации 
казенных имений в Волынской губернии с указанием количества земли 
и населения. – 15.09.1847–23.02.1850. – 248 арк. 



 214

277. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.797. – Спр.141. Дело по доносу на помещика 
сс.Серебрия и Нимия Красовского И., завещавшего свои родовие 
имения, с целью скрыть их от казны не прямому наследнику – участнику 
польского восстания 1831 г. Држевецкому, а Красовскому Ф. – 
09.06.1847–03.04.1848. – 9 арк.  

278. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.790а. – Спр.2. Дело о сборе сведений о 
политическом настроении польских помещиков и служащих 
учреждений Киевской, Подольской и Волынской губерний. – 
03.01.1840–17.02.1841. – 106 арк.  

279. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.783. Секретная часть. – Спр.61. По 
предоставлению губернской комиссии о мятежниках относительно 
возвращения помещицы Владимирского уезда Ружи и Павлины 
Пашкевичевых конфискованного в казну селения Бодятичи. – 
16.04.1833–22.10.1833. – 61 арк.  

280. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.782. – Спр.469. – Ч.І. Об имениях разных лиц, 
подверженных запрещению и секвестру за отлучку владельцев в царство 
Польское и за участие их в мятеже. – 05.01.1831–16.05.1831. – 395 арк.  

281. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.770. – Спр.43. Положение о майоратах. – 
23.08.1845–12.09.1845.  – 163 арк. 

282. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.788а. – Спр.19. – Дело о агенте польского 
банка придворном советнике Добровольськом. – 14.05.1836–19.07.1840. 
– 524 арк. 

283. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.65. – Спр.355. Дело по отношении 
Министерства финансов по запрещению составления фальшивых  
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долговых и других актов на имения, конфискованные у участников 
польского восстания. – 11.10.1833–01.12.1833. – 7 арк.  

284. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.69. – Спр.69. Дело о сборе сведений о 
конфискованных в Волынской губернии местечках, где проводятся 
ярмарки и развита промышленность, с целью обращения их в города. – 
30.01.1837–22.05.1837. – 10 арк.  

285. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.64. – Спр.168. Дело по отношению 
министерства Финансов о доставлении сведений о подвергнутых 
секвестру и освобожденных от онаго имениях лиц принимавших участие 
в бывшем мятеже. – 10.08.1832–13.10.1832. – 23  арк. 

286. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.789а. – Спр.91. Дело по всеподданнейшему 
докладу о злоумышленности поляков и отнятии у них к сему средств. – 
28.03.1839–19.09.1840. – 106 арк. 

287. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.71. – Спр.30. Дело о распоряжении Министра 
государственных имений Кисилева об улучшении состояния 
государственных имуществ в Киевской, Подольской и Волынской 
губернии. – 14.02.1838–15.07.1838. – 18 арк.  

288. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.66. – Спр.265. Донесение Киевской казенной 
палаты от 30 мая 1834 г. о расследовании хищения казенного имущества 
экономами и управляющими Уманского казенного имения. – 30.05.1834. 
– 12 арк. 

289. ЦДІАУК. – Ф.442. Канцелярия киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. – Оп.74. – Спр.42. Дело о медлительности Луцкого 
предводителя дворянства в расследовании дела о незаконном 
присвоении чиновниками Волынской ликвидационной комиссии части 
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вещей, находящихся в имении участника польского восстания 
Чарнецкого в Луцком уезде. – 26.01.1841–31.01.1845. – 21 арк. 

290. ЦДІАУК. – Ф.444. Гражданская канцелярия отдельного корпуса и 
главнокомандующего польской армии Романова Константина 
Павловича. – Оп.1. – Спр.42. По прошению крестьян Подольской 
губернии Брацлавского уезда села Белоусовки, принадлежащего 
Тульчинскому доминиканскому монастырю, жаловавшихся на делаемые 
им притеснения и отягощения их излишними работами. – 02.06.1826–
08.10.1827. – 84 арк. 

291. ЦДІАУК. – Ф.484. Киевский главный суд. – Оп.5. – Спр.58. Дело по 
указу Сената о предоставлении сведений об иностранцах, внесенных в 
дворянские книги и приобретенных ими имениях. – 21.03.1805–
12.09.1805. – 67 арк.  

292. ЦДІАУК. – Ф.486. Киевская палата гражданского суда. – Оп.1. – 
Спр.6814. Указы царя, Сената, присланные Киевским губернским 
правлением для сведения. – 01.12.1835–19.12.1835. –  517 арк. 

293. ЦДІАУК. – Ф.49. Потоцкие – графы, польские магнаты на 
Правобережной Украине. – Оп.1. – Спр.418.  Инвентарные правила для 
управления имениями графа  Потоцького Болеслава. – 12.06.1848–
23.07.1848. – 13 арк.  

294. ЦДІАУК. – Ф.49. Потоцкие – графы, польские магнаты на 
Правобережной Украине. – Оп.1. – Спр.1839. Документы о выплате 
должных денег евреем Срулем Якубовичем Дукельским судье 
Уманскому Скульскому и Антону и Софии из Липских Злотницким; 
жалоба Сруля Якубовича Дукельского на помещика Шневского о 
ограблении последним и присвоении лошадей Сруля Дукельского. – 
12.05.1783–23.11.1793. – 20 арк. 

295. ЦДІАУК. – Ф.49. Потоцкие – графы, польские магнаты на 
Правобережной Украине. – Оп.2. – Спр.387. Контракт об отдаче в 
аренду Толеашпольскогог ключа Юзефом Потоцким Францишку 
Гумецкому. – 04.03.1793–12.08.1797. – 4 арк. 
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296. ЦДІАУК. – Ф.49. Потоцкие – графы, польские магнаты на 
Правобережной Украине. – Оп.2. – Спр.1083. Жалоба Потоцкому от 
крестьян с.Глибочка и др. на арендаторов, отягощающих их барщиной. – 
10.02.1771–15.03.1771. – 4 арк. 

297. ЦДІАУК. – Ф.49. Потоцкие – графы, польские магнаты на 
Правобережной Украине. – Оп.3. – Спр.17. Книга прихода и расхода 
денежных сумм генеральной кассы имений Потоцких. – 08.05.1777–
23.10.1793. – 255 арк. 

298. ЦДІАУК. – Ф.49. Потоцкие – графы, польские магнаты на 
Правобережной Украине. – Оп.3. – Спр.212.  Инвентарь Махновского 
ключа. – 17.02.1795–21.06.1795. – 273 арк. 

299. ЦДІАУК. – Ф.491. Киевская палата государственных имений. – Оп.92. – 
Спр.141. Статистико-экономическое описание ленных имений в 
Киевской губернии с указанием принадлежности имений, земли, 
количества населения и форм их повинностей и т.д. – б.р. – 277 арк. 

300. ЦДІАУК. – Ф.533. Киевский военный губернатор. – Оп.1. – Спр.1540. 
Переписка в киевским гражданским губернатором о снабжении 
дворянами продовльствием армии. – 08.06.1812–09.06.1812. – 12 арк. 

301. ЦДІАУК. – Ф.533. Киевский военный губернатор. – Оп.1. – Спр.1670. 
Дело по прошению помещицы Мирской о возвращении ей 
д.Леонковичей, конфискованной за участие ее сына в польском 
восстании. – 10.11.1803–05.07.1805. – 10 арк. 

302. ЦДІАУК. – Ф.533. Киевский военный губернатор. – Оп.1. – Спр.1761. – 
Дело о присылке Подольскому военному губернатору сведений  о 
секвестрированном в казну имении графа Потоцкого. – 31.10.1804–
15.11.1804. – 7 арк. 

303. ЦДІАУК. – Ф.533. Киевский военный губернатор. – Оп.1. – Спр.498. 
Дело об униатах и униатских монастырях. – 02.04.1804–27.09.1805. – 34 
арк. 
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304. ЦДІАУК. – Ф.533. Киевский военный губернатор. – Оп.1. – Спр.54. 
Ведомости и дедичных и прочих помещиках. – 03.06.1801–15.02.1802. – 
34 арк. 

305. ЦДІАУК. – Ф.533. Киевский военный губернатор. – Оп.1. – Спр.703. 
Дело по отношению Подольского военного губернатора Эссена о 
доставлении ему сведений о Немировском имении графа Потоцкого. – 
29.10.1804–03.05.1805. – 42 арк.  

306. ЦДІАУК. – Ф.533. Киевский военный губернатор. – Оп.1а. – Спр.23. 
Дело о надзоре и ответственности помещиков и управляющих за 
поведением лиц польского происхождения, проживающих в их имениях. 
– 03.09.1798–31.03.1799. – 6 арк. 

307. ЦДІАУК. – Ф.533. Киевский военный губернатор. – Оп.2. – Спр.1067. 
Циркуляр министерства внутреннних дел о использовании 
огнестрельного оружия при подавлении крестьянских волнений. – 
07.01.1831–03.02.1831. – 3 арк. 

308. ЦДІАУК. – Ф.533. Киевский военный губернатор. – Оп.2. – Спр.885. 
Жалоба крестьян с.Рудни-Сидоровской Радомысльского уезда Киевской 
губернии на помещика Медведевского, оказавшего помощь участникам 
польского восстания, за увеличение барщины, ограбление их и 
запрещение заниматься полевыми работами на своих наделах до 
окончания полевых работ на помещичьих землях. – 30.06.1831. – 3 арк. 

309. ЦДІАУК. – Ф.533. Киевский военный губернатор. – Оп.2. – Спр.891. 
Дело по жалобе крестьян с.Ревовки Чигиринского уезда Киевской 
губернии на сыновей помещика Эволинского и эконома Синковского, 
жестоко обращающихся с ними и преследующих их за донесение на 
помещика Эволинского, заготовляющего оружие и седла для участников 
польского восстания. – 03.07.1831–28.08.1831. – 18 арк. 

310. ЦДІАУК. – Ф.533. Киевский военный губернатор. – Оп.3. – Спр.1040. 
Дело об учреждении при канцелярии Киевского гражданского 
губернатора особой комисии для решения вопросов об участниках 
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Польского восстания 1831 г. и конфискации их имений.  – 12.11.1831–
08.02.1832. – 23 арк. 

311. ЦДІАУК. – Ф.533. Киевский военный губернатор. – Оп.3. – Спр.564. По 
указу Сената о обращении иезуитских имений с публичных торгов в 
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