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Історія дворянських родин Полудневої України вже ставала предметом
зацікавлення професійних істориків,
хоча наукова література про генеалогію
власне катеринославського дворянства
в цілому не є достатньою. Дослідженням
окремих родинних кланів, тісно пов’язаних із нашим краєм, свого часу займалися такі відомі генеалоги як от Г. Байєр,
П. Долгоруков, О. Лобанов-Ростовський,
В. Руммель, Г. Милорадович, В. Модзалевський, О. Лазаревський, а також спарадично О. Лашкевич (рід Вишневських),
Ф. Ястребов (рід Хорватів), В. Машуков
(родина Миклашевських) та інші. У новітні часи, після тиранії комуністичного
забуття, першовідкривачем означеної тематики у регіоні стала С. В. Абросимова,
яка подала ґрунтовні нариси історії родин Алєксєєвих та Синельникових. Вже
згодом досліджували генеалогію місцевих еліт також Н. Сурева (Нечаєви, Савицькі), Д. Каюк (Миклашевські), І. Кочергін (Авксентьєви, Бродські, Канкріни,
Мізки, Товбичі, Полі). У 2016–2020 рр.
і нами вчинено спробу узагальнити просопографію, персоналістику, генеалогію
та біографістику дворянства Катеринославщини, а також опублікувано виявлені
документи його нобілітаціі.

Генеалогічні студії і практики є важливим методом пізнання історичного минулого. Ще у 1994 р. науковці констатували, що дослідження походження родових
спільнот та відстеження розвитку родинно-шлюбних зв’язків (власне генеалогії)
належить до пріоритетних напрямків сучасної історичної науки, як вітчизняної,
так і зарубіжної.1 Цей перспективний
міждисциплінарний сегмент гуманітаристики у царині вивчення приватного
життя соціальних еліт, дозволяє не лише
поглиблено пізнати життя окремих родин, але й досконало вивчити формування структур та ієрархій суспільства, його
соціальну мобільність, через проникнення одних груп до інших. А вже через ці
явища – демографію, збереження та передачу культурних і релігійних традицій,
рух земельної та іншої власності, світоглядної спадщини. Історичній генеалогії
властиві також розуміння тогочасної соціальної психології, гендерних стосунків
у сім’ях, інтелектуальних та побутових
явищ епох, котрі лишилися у глибинах
минувшини. До того ж, знання власної
генеалогії – один із вагомих і суттєвих
факторів формування духовних цінностей особистості, її самоідентифікації та
самоусвідомлення.

Медушевская О. М. Генеалогия в зарубежных исследованиях. Генеалогические исследования.
Сборник научных трудов. Москва, 1994. С. 57.
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Становлення та розвиток спадкових
родинних груп нобілів на півдні України
виявилося тривалим і складним. Об’єктивними системоутворюючими соціально-економічними факторами витворення
тут дворянського стану стали управління
(військова та цивільна служба) і поміщицьке землеволодіння. З консолідацією
території губернії (намісництва), із її поступовим заселенням інтенсивно формувалася і тутешня опора самодержавства,
підмурівок державної влади – дворянство. Означені процеси, розпочавшися
від ліквідації Запорозької Січі у 1775 р.,
у цілому завершилися лише у першій
чверті ХІХ ст.
На час юридичного оформлення південноукраїнського нобілітету, як нової
соціальної групи, територіально він належав до створеного у 1783 р. Катеринославського намісництва, яке виникло
внаслідок об’єднання першої Новоросійської (1764–1783) та другої Азовської
(1775–1783) губерній. Перерозподіл території намісництва у 1796–1802 роках
призвів до розділення катеринославського дворянства (іноді одних і тих же
родин) між Катеринославською, Херсонською, Полтавською та Харківською губерніями. Частина маєтків Донецького та
Слов’янського повітів відійшла до Ізюмського і Зміївського повітів і поміщики
стали дворянами Харківської (Слобідсько-Української) губернії. Аналогічно
сталося і з Верхньодніпровським повітом та сусідніми повітами Херсонської
губернії. Тому представлені у книжці роди Герсеванових, Коростовцевих,
Колачевських, Пиваровичів, Пишчевичів, Абаз, Булацелів, Чорб та інших
опинилися по обидва боки адміністративного кордону з Харківською, Полтавською та Херсонською губерніями.
Означену обставину також підкреслено
у поданих таблицях.
4

Якщо ж звернутися до актуальних
нині національних аспектів родознавства місцевих нобілів, то були вони вельми строкатими, хоча означений фактор
тоді не мав жодного статусного значення, хіба що в особистих стосунках, і то
епізодично. Із представлених у пропонованому збірнику родоводів, за нашими
спостереженнями та підрахунками, серед
місцевих дворян переважали росіяни.
Самозрозуміло, що як загарбники краю,
вони складали переконливу більшість.
На підставі проведеного аналізу наявних
родовідних книг можемо впевнено стверджувати, що ядром південноукраїнської
дворянської верстви, поза сумнівами
стало спадкове і стовбове служиле російське дворянство із Воронезької, Курської, Тульської і Московської губерній.
В репрезентованих схемах побачимо Беклемішевих, Голубініних, Жебуньових,
Жмельових, Карпових, Коптєвих, Лосєвих, Льовшиних, Мусіних-Пушкіних,
Наковальніних, Нечаєвих, Павлових,
Парених, Протопопових, Раєвских, Савельєвих, Свіягіних, Синельникових, Сипягіних, Соловйових, Сомових, Сонцових,
Струкових, Фєніних, Чорноглазових,
Шахових та багатьох інших. Переважна більшість росіян осіла у Павлоградському, Ростовському, Бахмутському та
Слов’яносербському повітах.
Друге місце посідали українці – десь
близько чверті. Вони були поділені між
собою на кілька груп за територіальною
та соціальною ознакою, часто-густо навіть не сприймаючись як одне ціле (ба,
навіть ворогуючи між собою – такими
вони і лишилися). Це були вихідці із Гетьманщини, Слобожанщини та знищеного
московським окупантом Запорожжя.
Насамперед, найбільше дворянських
родин українського походження започаткували діти козацьких старшин і священиків із Гетьманщини. Це Алєксєєви,

Байдаки, Бродські, Гладкі, Глоби, Голуби, Ґеґели, Євецькі, Золотницькі, Ілляшенки, Кащенки, Кованьки, Коростовці, Крем’янські, Криськи, Круп’янські,
Куличенки, Кулябки, Лапи-Данилевські,
Ларуї, Леонтовичі, Липки-Парафієвські,
Ломаковські, Лукашевичі, Магденки,
Максимовичі-Григоренки,
Мандрики,
Мізки, Миклашевські, Миргородські,
Мирні, Модзалевські, Мороховці, Нестелії, Новицькі, Оболонські, Папчинські,
Пилипенки, Потоцькі, Родзянки, Руденки, Рутченки, Савицькі, Салогуби, Сахно-Устимовичі, Синьогуби, Солошичі,
Ставровські, Стороженки, Тарловські,
Тарновські, Тимченки, Тимченки-Ярещенки, Товбичі, Трипольські, Тройницькі, Харченки, Чернявські, Черняки, Чуйкевичі, Шостаки, Шрамченки, Яковлєви
(Дяченки), Якубовичі та інші. Були серед
них навіть нащадки та родичі відомих
українських гетьманів різної зовнішньополітичної орієнтації: Апостола, Розумовського, Самуся, Скоропадського та
Ханенка.
Із слобідських козаків та священиків
походять подані у схемах родини Авксентьєвих, Бєльченків, Борзенків, Гаркушевських, Квіток, Ковалевських, Коваленських, Кондратьєвих, Лесевицьких,
Надаржинських, Новохатських, Розаліон-Сошальских, Романових, Рудіциних,
Хандалєєвих, Шабельських, Шидловських, Яворських та деяких інших.
Свою вагому частку у формування
(саме на початковому етапі) південноукраїнських дворян та дідичів внесли
і заможні запорожці-колабораціоністи,
які стали на бік окупанта, за що дістали
по добрячому кавалку землі і отримали
можливість визискувати своїх же братчиків. Це Бали, Гниди, Ковпаки, Неїжмаки
та інші. А також чорноморці та потім кубанці: Сидір Білий та Антін Головатий
з родинами. Згодом бузькі козаки (Глоби),

представники Війська донського (Авчинникови, Клєвцови, Леонови) та Азовського козацького війська (Гладкі).
Родин білоруського походження обмаль, можливо тому, що більшість із них
вважала себе або поляками, або росіянами. Такого поняття як білоруська народність (по-московському – «порода») тоді
не існувало. Проте, за місцем народження
і давністю роду білорусами можна вважати Гарцевичів, Гердзеїв, Герценвіців, Деконських, Зволянських, Пржевальських,
Щекутіних. Багато поляків, панів-шляхти, прийшло до Придніпров’я у пошуках кращої долі, започаткувавши родини
спадкових дворян Бржеських/Бржиських,
Бродницьких, Гротто-Слєпіковських, Добровольських, Закржевських, Кузьмицьких, Лутковських та інших.
Особливе місце в середовищі місцевого істеблішменту посіли слов’янські
вихідці із Балкан, насамперед серби та
чорногорці: Вуїчі, Депрерадовичі, Лалоші, Милорадовичі, Перичі, Пиваровичі, Пишчевичі, Рашковичі, Стояновичі,
Угричичі-Требинські, Хорвати, Шевичі,
Штеричі, Юзбаші та інші. Деякі із них
утворили численні впливові родові клани, що теж добре видно у запропованих
таблицях.
Із балканців у середовищі катеринославського дворянства були також волохи
і молдавани – Абази, Бантиші, Бразолі, Бузескули, Булацелі, Времови, Доні
(Доне), Кантемири, Корби, Маврогені,
Малами, Негрескули, Чорби, Чуті; угорці – Мисароші, Сабадаші, Сабо, Серезлії,
Текелі; греки – Алфераки, Бенардаки,
Блазо, Константинови, Кроміди, Мазараки, Мусмани, Никифораки, Номікосови, Погонати, Сарандинаки, Флуки,
Христофорови.
Окрему групу склали християни східного обряду, вихідці із кавказьких держав
та провінцій – грузини, вірмени. Особли5

во багато в наших родоводах родин грузинського походження: Баратови, Гангеблови, Герсеванови, Жевахови, Кахови,
Лашкарьови, Манвелови, Цицианови.
Представники різних європейських
народів теж взяли участь у формуванні
місцевої еліти. Насамперед німці та австрійці: Беккери, Беллінсгаузени, Гани,
Гельмерсени, Гесберги, Гоппе, Гофштетери, Енгельгардти, Канкріни, Клейни,
Ланги, Марки, Мейєри, Ностиці, Плотто, Полі, Пфейліцер-фон-Франки, Сакси, Унгерн-фон-Штернберги, Фітінгофи,
Шперберги. Серед інших: французи –
Де-Тейльси, Лорери, Роде; італійці –
графи Триульчіо-Деллаторе. Знаходимо
згадки про татарське походження родин
Алєєвих, Адалимових та Алимових.
Мали місце і вихрещені особи юдейської віри: Ковалевські, Перехристи,
Шапаровські.
Надзвичайно пістрявим був і соціальний склад донорів місцевих кланів
нобілітету, до якого потрапили військовослужбовці, обер-офіцерські діти, чиновники, міщани, купці, духовенство,
селяни, поселяни, козаки, серед яких
вже відверто домінував український
елемент.
Доволі багато було вихідців із духовенства. Пробандами відомих у краї родів
стали священики та протопопи: Дем’яновський, Зосимович, Ковалевський,
Крем’янський, Надаржинський, Трипольський, ієреї та протоієреї: Катранов,
Коваленський, Круп’янський, Соколовський, Хандалєєв. Різні категорії міщан
теж змогли втиснутися у привілейований
стан. Із різночинців, які не мали дворянства, були Дебальцеви; внесено також
лікарів Беккера, Зоммера, Шварца; із аптекарів був Зальбах; із купців походять
родини Павлових, Сомових, Фалєєвих.
У дворянах опинилися нащадки військових поселян (Журавльови, Ман6

дрики, Негрескули), великоросійських
однодворців (Єршевські), солдатів та
солдатських дітей (Дриженки, Шумакови, Яковлєви). Із простих селян Черкащини був відомий московський агент та
задунайський перекинчик Осип Гладкий,
внесений із дітьми за «особливі заслуги»
перед монархією особисто Миколою І до
спадкового дворянства губернії. Але все
ж основою тутешньої соціальної еліти
стали російсько-українські військово-цивільні урядовці.
Відтак родинні клани катеринославського дворянства формувалися як
соціально неоднорідні, поліетнічні, репрезентуючи багато національних груп
представників різних країн і народів,
увійшовши до складу однієї корпоративної організації. Більшість національних
прізвищ царська бюрократія перекроїла
на свій лад до невпізнання, а ситуативний
маргінальний соціум нуворишів перетопила в єдину всеросійську дворянську
амальгаму, однорідну «общерусскую»
масу зі специфічним православно-самодержавним рабським менталітетом.
Уже у першій половині ХІХ ст. шляхом
шлюбів вони скліщилися у міцну і потужну корпорацію, утворивши стійкі родові групи, сприяючи розквіту непотизму
і корупції. А їхні нащадки благополучно
ставали опорою не лише самодержавної,
а й будь-якої іншої великодержавно-шовіністичної влади.
Родинне життя генеалогічних спільнот катеринославського дворянства будувалося на певній системі сталих цінностей, архетипів та образів, писаних
(юридичних) та неписаних (звичаєвих,
моральних) правил і норм. Найголовніша
із них – це, звісно ж, шлюб. Його укладали з волі чи згоди батьків. Часто бажання
дівчат не збігалися з волею батьків. У своїх меморіях О. Гангеблов розповідає, як

Лазар Текелі змусив священика обвінчати його доньку Олександру з нелюбом.
Шлюб мав бути один. Розлучень
практично не допускали (їх давала Консисторія, або Синод). Проте життя вносило корективи – люди помирали, гинули
у боях, зраджували. В родоводах побачимо випадки, коли чоловіки двічі (наприклад, Гаврило Харченко) або й тричі
(наприклад Василь Савицький) одружувалися, а жінки двічі чи тричі виходили
заміж, народжуючи в кожному шлюбі по
кілька дітей (Олександра Текелі, Тетяна
Кованько та інші).
Відомі також випадки банального
«співжиття» без шлюбу. Наприклад, баронеса Параска Кампенгаузен (Перич)
і поміщик Петро Катєнін. При цьому
у новоствореній дворянській родині для
чоловіка нормативним полем діяльності
залишалась публічна сфера, жінка ж переважно опікувалася приватним життям.
Яскравий зразок ментальності дворянського сімейного життя – опубліковане
листування членів родини поміщиків
Нечаєвих.
Не завжди і не всі дотримувалися
«чистоти крові», одружуючись із попівськими та купецькими доньками
(П. Є. Родзянко і Є. П. Фалєєва), або виходили заміж за поповичів і різночинців.
Деякі ігнорували соціальні забобони. Із
простими селянками, а то й із кріпачками законно побралися великі поміщики князі С. А. Щербатов і Б. М. Черкаський, а також І. А. Абаза, І. А. Бріо,
Е. К. Бродський, Ф. О. Пишчевич,
П. П. Пиварович, Г. М. Сарандинакі,
К. І. Карпов, М. Я. Туткевич, П. П. Мандрикін, Я. П. Новицький, М. В. Биков,
Я. В. Максимович та інші. Як би це не
здавалося дивним, але із селянкою одружився таємний радник А. В. Корбе.
На доньці донського козака одружився
К. І. Карпов. Але більшість дворян не

спускалися до цього рівня, та й дворянських дівчат вистачало. Деякі із них зістарілися і померли в дівках, не дочекавшись шляхетних наречених, а відтак не
пізнавши радості материнства. А багато
спокусливих женихів так і залишилися
холостяками.
Траплялися нерівні не лише соціально, а й за віком шлюбні пари (згаданий
перший шлюб О. Л. Текелі). Набагато
старшими були чоловіки у Синельникової (граф Теотокі), у Акацатової (граф
Корсіні). Довгожителів було обмаль. Ми
знайшли інформацію лише про поміщика
Бахмутського повіту Павла Мілютиновича, який прожив понад сто років.
Якщо вже говорити про «чистоту крові», то не можна не згадати і про інцест,
що частенько мав місце в дворянських
родинах і який відзначено в таблицях перехресним знаком. На своє здивування
ми виявили багато випадків одруження
(заміжжя) дворян із дуже близькими родичами. Граф І. В. Канкрін одружився
зі своєю двоюрідною сестрою, троюрідними братами і сестрами були Е. А.
і М. М. Іваненко, Н. Н. Комстадіус
і В. В. Малама. З двоюрідними кузинами
побралися також Л. О. Лаппо-Данилевська і І. А. Ставровський, троюрідними
кузенами були Добровольські, Д. В. Савицький з дружиною, Сарандинакі
і Тихоцька, Сонцеви і Константинови,
Родзянки, Оболонські та Шперберги. Відомі й такі генеалогічні казуси, коли діти
по батькові були єдинокровними, а по матерях – троюрідними братом і сестрою.
Більшість дворян, як побачимо в таблицях, були багатодітні. Середня дворянська родина мала 5–7 дітей. Хоча
бували і рекордсмени. Губернський предводитель П. А. Струков мав 14 дітей,
катеринославський повітовий предводитель В. О. Савицький і пан Ломаковський мали по 12 дітей, у Гаврила
7

8
Список джерел та літератури, використаних для упорядкування схем, вказано у книжці: Заруба В. М. Катеринославські дворяни. Матеріали для біографістики, генеалогії та персоналістики. Дніпро:
Ліра, 2019. С. 1017–1020.
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Матвей
дв-н

Надежда
* Фетисов
Леонид Петрович

Афанасий
(1831 г. р.)
* N. N. N.

Ольга
(1858 г. р.)
* Тарновский
Захар Целестинович
(1845 г. р.) генерал

ПОЛЕТИКИ

Мария
(1892 г. р.)

Петр
(1859 г. р.)
* Назимова
Мария
Ивановна

Владимир
дв-н

Михаил
Людмила
Аполлон
(1890–1895) (1898–1940)
(1907–1922)
* Ознобишина
Екатерина Юрьевна

Елена

Татьяна

Иван
дв-н
* N. N. N.

Александр

Елена
(1876–1963)
* Папа-Федоров N. N.

Екатерина
(1878–1953)
* Бредов Николай
Эмильевич

Александр Мария
Павел (1845 г. р.)
дв-н
дв-ка
* Кондратова
Надежда Федоровна

Мария Надежда
† в дет. (1880–1920)
дв-ка,
дев.

Александр
(1847 г. р.)

ЛАНСЕРЕ

Николай
дв-н
* N. N. N.

Иван
(1732 г. р.) поручик
* N. Ульяна Петровна

Николай
(1712 г. р.)
* Кованько Татьяна
Герасимовна (3*)
[Абаза-5]

Александр
майор в отст.
в 1842 г.
* N. N. N.

Иван
(1761 г. р.)
майор
* N. N. N.

Михаил
(1739 г. р.)
не служил
* N. N. N.

Олимпиада
* Лансере
Александр
Павлович

Андрей
(1744 г. р.)
капрал

Егор
(1802–1852)
декабрист
* N. Анастасия
Григорьевна

Глафира
дв-ка

Сергей
† в 1896 г.

Александр
дв-н
* N. N. N.

Елена
(1867–1939)
певица
* Муравьев
N. N.

Марфа
дв-ка

Михаил
губ. сек.
* N. N. N.

Времева Мария
* Богуславский Григорий
Иванович прапорщик
[Богуславские]

Петр
(1729 г. р.)
поручик
* N. N. N.

А П О С ТО Л - К Е Г И Ч И

Евстратий
Прасковья
(1706 г. р.)
(1699 г. р.)
* Казимирова Ксения
Степановна
[Абаза-4]

Анна (Анница)
1* Гергель Думитрашку
2* Добрянский Гавриил

Анна
(1711 г. р.)
* Апостол-Кегич
Федор Филиппович
ротмистр

Прасковья († до 1779)
* Времев Александр
Федорович (1717–1779)
4 детей, его 1*

Мария
* Алферов Николай
Федорович (1777–1842)
кол. асес., его 2*
[Алферовы]

Дмитрий
(1764 г. р.)
поручик
* N. К. П.

Иван
дв-н
* N. N. N.

Анастасия
(1825 г. р.)
дв-ка,
дев.

Федор
* N. N. N.

Степан
(1735 г. р.)
прапорщик
* N. N. N.

Иван (Ион)
(1695 г. р.)
* Моцок Александра
Георгиевна (1705 г. р.)
[Абаза-3]

Николай Екатерина
дв-ка
дв-н

Федор
кол. рег.
в 1908 г.

ЕРМОЛИНЫ

Вера
(1861–1941)
* Ермолин
Яков Яковлевич
(1840–1906)

Ольга
дв-ка
в 1908 г.

Иван
(1829 г. р.)
* N. N. N.

Михаил
кол. рег.
в 1908 г.

Татьяна
(1826 г. р.)

Михаил
капитан
* (с 1774) Жураковская
Анна Ивановна

Иван
прапорщик
* N. Анна Ивановна
(† в 1775 г.)

Лукьян (Лукул)
(1691–1786)
* Стурдза Елена-Елизавета
Константиновна
[Абаза-2]

Илья (1655–1727)
* Русул Сафта (София)

Авксентий Семен Иван
дв-н
дв-н
дв-н

М Е Р Е С К УЛ Ы

Мария
(1687 г. р.)
* Мерескул
Федор Ильич

Симон
* N. N. N.

Елисей
поручик
* Вракниц Прасковья
Ивановна (1*)

Аксинья
(1702 г. р.)

Александр Екатерина Петр София
дв-н в
дв-н в
1908 г.
1908 г.

Аполлон
(1856 г. р.)
* Китаева Мария
Александровна
(1852 г. р.)

Надежда (1827–1872)
* Полетика Иван
Аполлонович (1823–1893)

Михаил
(1854–1905)
* Кованько София
Матвеевна
(1861 г. р.)

Иван 2*
(1783 г. р.)
*Соколова Екатерина
Юрьевна (1795 г. р.)

Николай
капитан,
жил в
г. Рязане

Екатерина
(1687 г. р.)

Михаил
Ксения
(1823 г. р.)
(1820 г. р.)
кол. рег.
Федор
(1821 г. р.)

Прокофий
капитан
1* N. N. N.
2* N. N. N.

Федор
Михаил
(1795 г. р.) (1791 г. р.)
* N. N. N.

Максим 1*
(1763 г. р.)
*N. N. N.

Евстратий
копиист
с 1755 г.
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Константин 2-й
(1705–1762)
* Куликовская Мария
Прокофьевна (1712 г. р.)

Ион
* Драгутяску N. N.
дочь боярина (4 дочери)

Абаза Андрей (1630–1707)
* Докул Сафта умерла в Яссах 20.12.1683 г.

АБАЗА [1]

досліджень дворянських еліт. Означені
явища зумовили і спонукали значні соціальними зрушення у пострадянському
суспільстві та проблеми нового аморфного соціуму, які нібито допомагає вирішувати генеалогічна інформація. На цій
оптимістичній хвилі сталося і певне піднесення вітчизняної генеалогії в цілому.
Вона ж покликала до життя також можливість розвитку дворянської генеалогії:
серед різних бандитських скоробагатьків
з’являються нові пани, які прагнуть довести (або купити) своє дворянське, ну
чи хоча б купецьке, походження. Проте,
окремі сучасні екзальтовані спроби відродити саме дворянство через нобілітаційні процедури та створення дворянських
зібрань, набувають неприродних, а часом
кумедних і карикатурних, ба, навіть огидних і потворних форм. Та й сам більшовицький декрет 1917 р. про ліквідацію
станових забобонів ніхто ж не скасував
і реституції майна не сталося, і навряд чи
коли станеться – дозрів новий, ще зажерливіший пострадянський власник.
Але це вже зовсім інша історія, яка
виходить поза окреслені хронологічні та
тематично проблемні межі репрезентованих у цьому збірнику схем, до розгляду
та вивчення яких і пропонуємо перейти
зацікавленим читачам.2 При цьому наголосимо, що їхні основні мета і завдання
полягають не стільки у вичерпності конкретних родоводів, скільки у демонстрації родинних зв’язків південноукраїнського нобілітету.

Константин 1-й
(1692 г. р.)
† в дет.

Харченка від двох шлюбів народилося
17 дітей, у Ореста Євецького – 14. Народивши 15 дітей до 50 років, все ще продовжувала народжувати і померла від пологів К. І. Лутковська. Деякі дворяни мали
позашлюбних дітей (Ганна Булацель,
В. Д. Рудіцин, А. Безбородько). Дехто із
них хрестив позашлюбних дітей родичів
(Марія Пишчевич, Софія Чорба, Малама
та ін.), а також брали їх до себе на виховання. Багато було і бездітних.
Цікава історія у зв’язку із цим сталася з ясновельможним князем О. А. Безбородьком, який вважається бездітним.
У 1790 р. його наложниця, балетна танцівниця О. Д. Каратигіна, народила йому
доньку Наталю, котра за назвою подарованого їй маєтка дістала прізвище Верецька. Каратигіну Безбородько згодом
видав заміж, знайшовши собі нову пасію,
а Наташу взяв за вихованку. Помираючи,
«ясновельможний князь» заповів їй практично всі свої колосальні статки, окрім
родових – батьківських, які успадкував
брат Ілля. Саме від Н. О. Верецької походить відомий катеринославський рід Савельєвих. Один із її синів (Яків) і похований у с. Безбородьковому – збереглися
навіть руїни каплички.
Як відомо, наприкінці лютого 1917 р.
московська «тюрма народів» зовсім неочікувано скресла і згинула – «розвалилась зла руїна!». Разом із нею пішли у небуття дворянство і його любов до своєї
генеалогії. І лише аж на початку ХХІ ст.
розпочалися процеси відродження, активізація та актуалізація родознавчих

Константин
(1804–1879)
* фон Цыглер
София
Александровна

Сундеман
Георгий
* Абаза
Надежда
Васильевна
(1880 г. р.)

Надежда
(1880 г. р.)
* Сундеман
Георгий
Георгиевич

Ольга
(1875 г. р.)
* Добровольский
N. N.

Аграфена
(1876 г. р.)
* Стюарт
N. N.

Константин
(1739–1823)
* Гроссул Анна
Григорьевна (1747–1823)

Пелагея
(1830 г. р.)
дв-ка

Платон 1*
(1798 г. р.)
шт.-рот.
хол.

Таисия 2*
дев.

Наталья
* барон Фредерикс
Владимир
Николаевич
(1891–1943) (1*)

Татьяна
(1900–1984)
в Днепр-ке

Надежда
(1797 г. р.)

Людмила
(1875 г. р.)
* Курбатов
Николай
Антипатрович

Екатерина
(1907–1920)

Мария
(1873–1922)
* Никольский
Дмитрий
[Никольские]

Мария
Виктор
(1831 г. р.)
(1845 г. р.)
* Мирная Евгения
Викторовна
(1854–1933)

Евгения
(1905–1907)

Григорий Евгений
упом.
(1872–1920)
в 1894 г.
* Жеглова
Евгения
Николаевна
(1873–1922)

Марина
(1902–1977)
1* Коваль Петр Трифонович
2* Рерих Владимир
Константинович
(1909–1979) (2*)

Мария
Николай
(1863–1924)
† в 1902 г.
* Сильченко
Александра
Севостьян
Георгиевич
[Сильченко]

Алексей
(1734–1781)
* Глуховская Анна
Григорьевна (1742–1795)

Григорий
(1741 г. р.)
† в дет.

Анфиса
† в дет.

Владимир
† в дет.

Анна
* фон Цеймерн
Николай
Карлович
(1800 г. р.)
ген.-лейт.

Петр
(1766 г. р.)
* Попова
Екатерина
Егоровна

Иван
(1842 г. р.)
* Квашнина
Надежда
Федоровна

Алексей
майор

Георгий
(1834 г. р.)

Анна
(1910–1939)
* Рерих Владимир
Константинович
(1909–1979) (1*)

Людмила
Иван
Вера
(1877 г. р.)
Пелагея (1879 г. р.)
* Ильяшенко
(1874 г. р.) * N. N. N.
Николай
Николаевич
[Ильяшенко]

Лидия
(1832–1834)

Иван
(1805 г. р.)
прапор.

Елена
Марина
Дмитрий
Федор
(1775 г. р.)
(1773 г. р.)
(1769 г. р.)
(1767–1827)
* Салогубовский
* Куколевский
* Ковитева
* N. Елизавета
N. N.
N. N.
Пелагея
Николаевна
Мавра
Марфа
Мария 2-я
(1769–1770)
(1770–1770)
(1777 г. р.)

Аполлон 1*
(1803 г. р.)
* Самойлова
Александра
Яковлевна

Сава
Василий
Никандр
(1761 г. р.)
(1763 г. р.)
(1768 г. р.) поручик
вахмистр
1* Линицкая Авдотья вахмистр
Михайловна
Мария 1-я
2* Варавка Таисия
(† 1770)
Николаевна

Иван
(1735 г. р.)
вахмистр
хол.

* Моцок Александра Георгиевна (1705 г. р.)

Абаза Иван (Ион) Ильич (1695 г. р.) ротмистр

АБАЗА [3]

Татьяна
(1903 г. р.)

Вера
(1864 г. р.)
дв-ка

Анисья
дв-ка

Василий
(1817 г. р.)
* Савич
Павла Ивановна

Прохор
(1776 г. р.)
* Савич
Елизавета
Васильевна
(† в 1848 г.)

Василий Ефросинья
(1791 г. р.) † в дет.
кол. рег.
* Морина
Евдокия
Матвеевна

Иван
(1789 г. р.)
кол. сек.

Мария
Иван
Наталья
(1828 г. р.) (1829 г. р.) (1832 г. р.)
* Попов
дв-н
дв-ка
N. N.

Варвара
(1795–1834)
* ТарановБелозеров
Степан
Григорьевич
(1786 г. р.)
майор
[ТарановыБелозеровы]
Эраст
(1825 г. р.)
дв-н

Дмитрий
(1786 г. р.)

Аркадий
(1824 г. р.)
дв-н

Константин
(1788 г. р.)
поручик
* Миршавцова
Анна
Владимировна

Виктор
Любовь
(1864–1931)
(1863 г. р.)
полковник
дв-ка
* Лускина Бронислава

Иван
(1838 г. р.)
помещик
Бахм. уе.

Николай Иван
(1780 г. р.) (1783 г. р.)
† в дет.
губ. сек.
* Балдина
Любовь
Демьяновна

Даниил
Мария
Николай
Егор
Ольга
(1828 г. р.)
(1831 г. р.) (1827 г. р.)
(1836 г. р.) (1828 г. р.)
тит. сов.
дв-ка
* N. N. N.
* N. N. N.
* N. N. N. Анастасия
Александр
(1833 г. р.)
(1838 г. р.)
дв-ка
тайн. сов.

Владимир
(1873 г. р.)
* N. N. N.
Павел
(1870 г. р.)

Константин
(1841–1905)
полковник
хол.

Моисей
(1803 г. р.)
* N. N. N.

Евграф
(1774 г. р.)
кол. рег.
* N. N. N.

Владимир
(1900 г. р.)

Мария
(1858 г. р.)
дв-ка

Яков
(1811 г. р.)
полковник

Наталья
(1763 г. р.)
* Ильяшенко Константин
Степанович (1753–1800)
[Ильяшенко]

Иван
(1846–1916)
* фон Энгельгардт
Анжелика
Рихардовна

Иван
* фон Цыглер
Надежда
Павловна

Александра
(1881 г. р.)
* Добровольский
N. N.

Владимир
(1856 г. р.)
подпоручик
* фон Миллер Анна
(1867 г. р.)
(с 4. 06. 1880)

Анна
(1805 г. р.)

Дмитрий
(1719 г. р.)

* Стурдза Елена-Елизавета Константиновна

(1691–1786)

Абаза Лукьян (Лукул) Ильич

АБАЗА [2]

Марфа
Феодосья Илья
Анфиса
Григорий Алексей
* Миргородский (1767 г. р.) дв-ка
(1769 г. р.) (1788 г. р.) (1786 г. р.)
Даниил
дев.
кадет в
капитан
Андреевич
1789 г.

Василий
вахмистр
хол.

Мария
Владимир
* Безруков поручик
Петр N.
тит. сов.

Иван
(1754–1809)
* Сухомлин
Ксения Гавриловна

Константин
(1732–1795)
* Арнаутова Дарья
Николаевна (1747 г. р.)

Константин
Дмитрий
(1780 г. р.)
(1767–1838)
Екатерина
поручик
(1786 г. р.)
* Де-Тейльс
Анастасия Ивановна

Екатерина
(1854 г. р.)
* N. N. N.
(с 1872)

Петр
упом.
в 1795 г.

Антон
(1720–1757)
* Антонова Марина Осиповна

Настасья Ульяна
дв-ка,
* Семенов
дев.
N. N.

Григорий
(1818 г. р.)
дв-н

Анастасия
Илья
Мария
(1837 г. р.)
(1836 г. р.)
(1848 г. р.)
* Сундеман
Василий
Георгий
(1844–1911)
Соломонович
*Скерлетова
Надежда
Николаевна

Григорий
(1814 г. р.)
подп-к,
в 1856 г.
хол.

София
(1766 г. р.)
Елизавета
(1773 г. р.)
Екатерина
(1774 г. р.)

Василий 1*
(1844 г. р.)

Иван
(1817 г. р.)
1* Роменская
Надежда Алексеевна
2* Межакова Мария
Александровна
(1825–1900)

Мария (1742 г. р.)
1* Костенко N. N.
2* Данул Яков
подполковник

Иван 1*
(1840 г. р.)

Дмитрий
дв-н

Дмитрий
† в кадетском
корпусе

Григорий
(1745 г. р.)
1* Томашевская
Татьяна Григорьевна
2* Ковалевская Елена
Павловна

Василий
(1787 г. р.)
* Буркольская
Александра
Ивановна

Кирилл
дв-н

Иван (Ион)
(1718 г. р.)
* Грабянка
Мария Ивановна

Матвей
дв-н

Александр
подпоручик
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