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агублені в часі!» Саме так можна сьогодні назвати дворянство – провідну соціальну верству
Південної України, яка активно впливала на її
історичний розвиток від прикінцевих десятиліть ХVІІІ ст. до початку ХХ ст. Уже понад сто
років як не існує цієї елітарної спільноти: на теренах колишнього
Радянського Союзу вона фізично знищена, а в еміграції вже давно
остаточно розчинилася в тамтешніх соціальних середовищах. Що
ж, у цьому найкращому зі світів усе минає! І для дворян нині все
в минулому, так як для отієї старої барині в старій садибі, останній
спадкоємиці старого, колись великого, але вимерлого роду, яка навіки
закарбована на відомому полотні художника Василя Максимова «Все
в прошлом!». «А ти ж пишалася колись» – с казав би поет.
Образ дворянина в різні часи змінювався, як змінювалося і сприйняття цього образу. Про нього створено власне дворянський міф,
потім – міф радянський, сьогодні твориться новітній, так званий
постмодерністичний міф історіографічних конструкцій, парадигм
і фронтир як системи уявних спогадів. Від перших спроб і до останніх характеристики головних рис дворянства були дуже різними.
Возвеличування та забронзовування, абсолютизація шляхетності
змінювалися повною нівеляцією дворян як нікчемних царських
підніжків, холопів, рабів і дегенератів. І дивуватися не доводиться,
адже впродовж усієї своєї історії вони дійсно були рабами – царів,
двір яких обслуговували, золотоординсько-візантійської Московської
імперії, опорою якої були, свого власного становища та менталітету тощо. Згадаймо відоме з середини ХVІІ ст. звернення князів
Ромодановського та Трубецького до самодержця: «Мы, рабы твои,
бояре Ивашка да Алексашка…». Чолобитна, яку підписали в 1764 р.
грузинські князі та дворяни, теж розпочинається подібними словами:
«Мы, верноподданные ея императорского величества рабы, отставной
капитан Спиридон Ревазов, дворянин Иван Немсадзев, капитан
Кахов, отставной прапорщик князь Симон Саакадзев и другие» 1.
Усе мінялося, та нічого не змінювалося.
Про рабську натуру російських дворян, яких тільки в 1762 р.
звільнили від тілесних покарань, говорили самі ж дворяни – с падкові,
відомі. Наприклад, скандальний князь Петро Долгорукий (нащадок
гетьмана Д. Апостола) писав: «Людей, приговоренных служить всю
жизнь, людей, которых били кнутом на конюшне и принародно
наказывали розгами, нельзя назвать аристократами» 2.
А легендарний Іскандер, байстрюк поміщика І. О. Яковлєва,
Олександр Герцен як філософ та ідеолог крайніх лівих поглядів
був надто відвертим в оцінках і висловлюваннях про дворян.
Прочитавши Opus Magnum П. Долгорукого, він у розпачі вигукнув:
«И эти-то доносчики, сводники, ябедники, палачи, пытавшие друзей
и родных, казнокрады, взяточники, изверги с мужиками, изверги
с подчиненными сотавляют почву настоящих русских бар» 3. У своїй
газеті «Колокол» він неодноразово ганьбив катеринославських
дворян, публікуючи про них гостро критичні матеріали, про що
згадаємо далі.
Багато істориків намагалося створити привабливий і позитивний
образ дворянина, наплодити міфів про дворян. Але були й ті, хто багато працюв над розвінчуванням цих міфів, намагаючись максимально
об’єктивізувати образ, наблизити його до життєвої та історичної
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правди, не узагальнюючи окремі факти та не абсолютизуючи загальні
явища 4. Істина ж, як завжди, знаходиться десь посередині.
Катеринославське дворянство як референтна, приваблива та
бажана суспільна соціальна група – інтегральна та невід’ємна частина
всеросійського дворянства. Його активне формування почалося
з 1776 р. після ліквідації Запорозької Січі. А формально-юридично,
та по суті й фактично катеринославське дворянство започаткувала
«Жалувана грамота» Катерини ІІ від 21 квітня 1785 р. А відтак, воно
стало відносно новою спільнотою в складі загальноросійського
нобілітету.
Історична література про російське дворянство надзвичайно
багата і різноманітна, як власне і сама його історія. Осягнути її всю
практично неможливо. Тому ми відразу взяли за об’єкт і предмет
нашого дослідження виключно дворян Катеринославської губернії.
Але навіть при цьому ми не мали на меті охопити детально всю їх
історіографію. Наша ціль була скромніша– із пошуків і спостережень
останніх років скомпонувати окремий нарис, який би відобразив лише
певні аспекти стрімкої дворянської історії нашого краю. Написання ж
всеохоплюючого наративу про майже 150-річні події життя тутешнього
дворянства залишаємо майбутнім амбітним історикам.
До того ж, місцева еліта ще не була предметом спеціального
дослідження істориків, в історіографії відсутня наукова праця, в якій
би було комплексно розкрито всі аспекти історії катеринославських
дворян від останньої чверті ХVІІІ ст. до початку ХХ ст. Тож, якщо
говорити про попередній історіографічний інтерес до дворянства
Катеринославщини, то не такий він уже й великий. Адже багата на
факти та гучні імена історія, через ідеологічні забобони та класовий
детермінізм тривалий час ігнорувалася дослідниками як неперспективна. На епізодичні факти з життя катеринославських дворян можна
натрапити хіба що в окремих узагальнюючих працях.
В цілому, про дворянство Південної України (згадуючи і катеринославське) потроху писали Н. Полонська-Василенко, О. Дружиніна,
В. Кабузан. У 1977 р. з’явилася єдина спеціальна стаття про формування дворян Причорномор’я дослідниці Г. Шевченко 5. І лише на
початку ХХІ ст. в українських дослідників з’явився виразно помітний
інтерес до дворянства Південної України в цілому і Катеринославської
губернії зокрема.
Зазначене вище простежуємо насамперед у фундаментальних
виданнях Запорізького наукового центру, який тривалий час очолював професор А. В. Бойко 6. Окрім того, останнім часом тема
збагатилася статтями, монографіями та дисертаціями Л. Циганенко7,
Н. Суревої 8, Д. Каюка 9, І. Кочергіна 10, Т. Темірової та ін. Історію та
генеалогію окремих дворянських родин досліджували С. Абросимова
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Зокрема, актові джерела за функціями можна класифікувати на
доповідні (рапорти, чолобитні, донесення), довідково-інформаційні
(екстракти, листи, записки, пам’яті), засвідчувальні (родовідні книги,
паспорти, атестати, свідоцтва, формулярні списки, білети на земельні
дачі), обліково-статистичні (ревізькі сказки, дворянські списки,
реєстри, відомості, компути, табелі, звіти), розпорядчі (укази монархів, накази Сенату, Герольдії та губернаторів, ордонанси, інструкції
та ордери намісників, наприклад Г. Потьомкіна). До цієї ж групи
належить великий за обсягом пласт організаційно-розпорядчих
документів (укази, ордери, промеморії та пропозиції), які намісницькі (губернські) правління, канцелярії генерал-губернаторів
краю надсилали до підвідомчих інстанцій, у тому числі й до органів
дворянського самоврядування.
Безпосередньо дворян стосуються також і загальні, масові,
обліково-статистичні документи поземельного обліку фіскальними і земськими установами: окладні книги повітових казначейств,
межові книги межових експедицій, податкові книги земських управ,
описи намісництва та губернії. Значний обсяг інформації міститься
у ревізьких книгах та матеріалах семи казенних ревізій, проведених
у краї: 4-ї – у 782 р., 5-ї – у 1795 р., 6-ї – у 1811 р., 7-ї – у 1816 р., 8-ї –
у1835 р., 9-ї – у 1850 р., 10-ї – у1858 р. До важливих джерел можна
віднести і збережені метричні книги, сповідальні церковні розписи,
документи сімейних архівів, частину з яких було опубліковано.
Окрему групу джерел складає поземельна документація, що велася
безпосередньо у поміщицькому господарстві (наприклад, облікова
книга Бутовичівської економії)15, документи викупної установи про
викуп селянами землі у поміщиків16, а також майнові акти – в идільний
акт (відділення майна дітей зі спадку живих батьків), роздільний акт
(розподіл спадщини між спадкоємцями) 17 тощо.
Відтак, наразі зупинимося на характеристиці тих джерел, які
вдалося опрацювати особисто, і інформація про які може бути корисною для майбутніх дослідників. Для зручності розділимо їх на
дві групи: архівні й опубліковані. Почнімо з перших.
Так уже склалося, що головні архівосховища, у яких сконцентровано значний обсяг джерел, і більшість документів з історії катеринославського дворянства перебувають за межами України. При цьому
вони не становлять єдиного джерельного комплексу – це ускладнює їх
пошук і опрацювання. У Російському державному архіві давніх актів
у Москві (РДАДА) можна знайти, наприклад, документи перших дворянських зібрань, списки приазовських греків із м. Таганрога18, плани
генерального межування, алфавіти генерального межування19 та самі
межові справи поміщиків із Катеринославщини, які містять не лише
ділові поземельні документи, а й родову, генеалогічну інформацію.
У Російському державному військово-історичному архіві в Подольську (РДВІА) зберігається багато справ загального характеру
(описи намісництва), що стосуються історії Південної України
(частину з них опублікував А. В. Бойко), а також особисті справи
окремих дворян-військовослужбовців, наприклад Авчинникових20.
Проте, найбільше сховище дворянської документації – Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі (РДІА) та
його величезний фонд 1343 (Департамент Герольдії Сенату). Серед
інших документів, що безпосередньо стосуються дворян Катеринославської губернії, знаходяться акти, що ілюструють процес нобілітації
південноукраїнського дворянства, дають генеалогічні та біографічні
відомості про нього. Це дворянські списки, рапорти в Герольдію
Дворянського Депутатського Зібрання (ДДЗ), персональні справи
про дворянство, формулярні списки тощо. У вивченні дворянської
нобілітації та генеалогії особливе місце посідають родовідні книги (РК), про важливість яких як історичного джерела вже писали
дослідники 21.
Із нобілітаційних документів цього архівосховища ми найкраще
дослідили родовідні книги за 1798–1813 рр. Вони мають вигляд
зшитого в один фоліант збірника зошитів із титульними листками,
на яких зазначено, за який рік кожна з них. При цьому, науковці

(Алєксєєви, Синельникови), Д. Каюк (Миклашевські), І. Кочергін
(Авксентьєви, Канкріни, Мізки, Тувбичі, Полі), Н. Сурева (Нечаєви,
Савицькі). Історико-статистичні та довідкові матеріали з історії
дворян Катеринославської губернії підготував та опублікував у 2014 р.
Д. О. Бойко 11. Його праця містить декілька статей із ґрунтовним
аналізом окремих аспектів дворянської історії – адміністративного устрою, джерел, самоорганізації. Комплекс джерел, що також
частково стосуються історії місцевого дворянства, проаналізував
у своїй дисертації П. А. Бойко 12. У 2016–2019 рр. ми спробували
вперше узагальнити генеалогію, просопографію, персоналістику та
біографістику дворянства Катеринославщини, а також опублікували
виявлені документи нобілітаціі 13.
Відтак, як бачимо, наразі вже є певні історіографічні успіхи, опрацьовано окремі сегменти наукової парадигми означеної проблематики. Визначилися й основні дослідницькі напрямки у вивченні історії
катеринославського дворянства, а саме: його формування, етнічний
склад, нобілітація, менталітет, роль у суспільно-політичному житті,
аграрна та соціальна колонізація краю, демографічні, соціально-
економічні та військово-політичні процеси, поміщицьке господарство
та його ефективність, поземельні відносини, пристосування до нових
соціально-економічних умов після селянської реформи 1861 р.,
дворянські садиби та генеалогія, історія окремих родин. В останні
роки з’явився новий напрямок – біографістика, персоналістика та
просопографія катеринославського дворянства. Цей підхід дозволяє
спостерігати за історичними подіями та явищами крізь призму життя,
відчуттів та переживань окремої людини чи родини, наближаючись
відтак до розуміння самої епохи. Одним із пріоритетних напрямків
сучасної історіографії стає вивчення саме регіональної історії, в парадигму якої входить і минуле місцевих еліт.

AD FONTES!
Об’єктивне, всебічне та успішне вивчення дворянства як елітарного соціального утворення можливе лише за умови постійного
наповнення історіографічного простору новими джерелами, насиченими важливою інформацією, достатньою для реконструкції
суспільних явищ і процесів, до яких вони були причетні, а також
родової генеалогії та біографій окремих особистостей, які тією чи
іншої мірою впливали на тогочасні події.
Джерельна база історії формування населення Південної України,
у тому числі й дворянства, вже неодноразово ставала предметом
наукового дослідження. Хоча спеціальної теоретичної праці з джерелознавства, яка б охоплювала увесь комплекс джерел за 130 років
існування місцевого дворянства, немає. А оскільки в ній є потреба,
то, сподіваємося, вона попереду. Отже – до джерел!
Як би дивно це не здавалося, але основоположником теорії джерелознавства як історичної науки став поміщик Верхньодніпровського
повіту академік О. С. Лаппо-Данилевський. Саме він на початку ХХ ст.
першим запропонував свою методологію як невід’ємну складову частину
методології історичного дослідження14. Та, незважаючи на те, що теорією
класифікації історичних джерел займалося багато радянських (І. Ковальченко, М. Варшавчик, О. Пронштейн, О. Медушевська, М. Рум’янцева,
М. Ковальський) і сучасних українських (В. Горобець, О. Струкевич,
Б. Литвак) дослідників, питання класифікаційних критеріїв та підходів
так і залишилося відкритим.
Отже, на підставі теоретичних напрацювань вищезазначених
істориків, а також за допомогою синтезу різних типів класифікації
систематизацію історичних джерел з історії місцевого дворянства
можна здійснити за такими критеріями: за формою, змістом, функціональним призначенням, напрямком пошуку, місцем зберігання,
а також як актові (документальні, юридичні) та наративні, архівні
та опубліковані, загальні та персональні. Джерела інформації класифікують також за різними критеріями. Тому їх можна поділити
на законодавчі, виконавчі, розпорядчі, довідкові, засвідчувальні,
описово-статистичні, довідково-діловодські, судово-слідчі тощо.
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відомості по повітах за 1790–1797 рр 161. Станом на 1794 г. поміщики
платили в казну 10 копійок податі на рік за десятину. При цьому,
головною тенденцією у ході накопичення земельної власності та її
«окультурення» було прагнення нових дворян перевести отримані
земельні наділи з категорії рангових земель у приватновласницькі.
Що, зрештою, і сталося.
Під час розподілу земель, їх заселення, розмежування, зменшення
дачі, розподілу часто-густо виникали поземельні чвари, а то й криваві
конфлікти між сусідніми поміщиками, поселянами і поміщиками,
новими претендентами. Одержанням землі справа не обмежувалася:
важливим було відмежувати її, а потім ще й захистити від рейдерів, утримати, юридично забезпечити, підтвердити, закріпити за
собою. І білету часом було для цього замало 162. З якими потугами,
труднощами та зловживаннями відбувався процес поміщицького
осадження отриманих земель яскраво розповідають документи зі
справ секретаря П. Папчинского 163 та екс-губернатора Й. Хорвата 164.
Наприкінці ХVІІІ ст. у поміщика с. Бутовичівки О. О. Савицького
виник земельний конфлікт із сусіднім поміщиком майором В. І. Соловйовим, власником с. Павлівки, про що згадує в описі Катеринославської єпархії архієпископ Феодосій (Макаревський) 165. Та
в таких серцях, що навіть відмовився користуватися його церквою,
і в 1798 р. просив Катеринославську духовну консисторію дати йому
дозвіл відкрити у Бутовичівці свою.
Важливу роль у технічному і практичному виконанні наділення
дворянина землею відігравали межувальники. Саме їм належала
провідна роль у визначенні кордонів земельних угідь на місцях, позаяк
часто-густо процес розмежування між сусідами супроводжувався
насильством.
Для прикладу, у березні 1777 р. начальник 6-ї роти Бахмутськой
провінції Крижанівський, дізнавшись про прибуття землеміра (межувальника) Я. Парамонова для обміру сусідньої землі поручнику
Константинову, вирішив перешкодити його діям. Зібравши близько
десятка озброєних рушницями, пістолетами та піками гусар, озброєних «дубьем» ротних служителів, Крижанівський прибув до місця
межування. Відбулася сутичка, в ході якої служителі побили помічника
межувальника, відставного квартирмейстера, копіїста Івана Андрєєва.
Дивом вдалося уникнути «більшої бійки і смертного убивства». За такі
дії Крижанівського пізніше було покарано: його висікли палицями
перед Бахмутською провінційною канцелярією166.
Фактів, коли нові дворяни просто явочним порядком застовбили
(обставили стовбцями) за собою землі, або брали їх ґвалтом, багато.
Серед насильників особливо прославилися І. Звягін, О. Вермінка,
П. Папчинський та ін. Про їхнє рейдерське захоплення земель у поселян, колишніх запорожців, згадував старий козак Микита Корж.
Громаді, яку він очолював, таки вдалося відстояти свої угіддя та створити вільну від панів, хоч і державну, слободу Сурську Михайлівку 167.
Земля та маєтності тут же перепродувалися з різних причин.
Показова у цьому плані історія маєтностей Олександра Івановича
Герсеванова. У 1776 р. він зайняв пустоші, на яких заснував кілька
слобід, заселивши їх колишніми запорожцями: Новопавлівку на р.
Сухий Торець, а також Биківку і Миколаївку на р. Бичок загальним
числом жителів – 3608 чоловіків та жінок підданих і селян. Того ж
року було проведено межування, яке визначило маєтку 7000 дес.
землі. Центральна садиба знаходилася у Новопавлівці, де поміщик
спорудив церкву Іоанна Предтечі, панський дерев’яний дім з господарськими прибудовами. Велике господарство для землеробства
потребувало робочих рук, позаяк землі були дикими. Більшість
угідь поміщик здавав в оренду під пасовища та сінокоси. Зрештою,
зястрягши в боргах (на будівництво церкви, будинку, флігелів, придбання племінної худоби, купівлю реманенту), О. Герсеванов продав
с. Биківку та частину помістя.
Відомо також, що прапорщик у відставці Ф. А. Підгорний-
Паскевський 25 червня 1791 р. купив «состоящие по обе стороны р.
Большой Саксагани 1 140 дес. зем. без заселения, называемые
Пасковкой за 375 руб. у капитана в отставке Ивана Васильевича
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Родионова». А вже «13 апреля 1793 г. продал капитанше Настасье
Ивановне Бобыревой 960 дес. земли, состоящей при р. Большой
Саксагани и называемую Паскевщина, без заселения, за 1000 руб.».
Тобто, спекулював землею. Село Звонецьке за 8 років змінило кілька власників. Збереглися купчі на слободу Василівку Борха (яка
невдовзі розбіглася) 168, а також на слободу Дицівку, яку придбав
Г. Потьомкін 169.
Не всі поміщики впоралися із надбаним і змогли освоїти та
заселити отримані угіддя. Тому уряд вживав заходів, спрямованих
на перерозподіл отриманих земель, з метою все ж їхнього заселення.
Після смерті Г. Потьомкіна (жовтень 1791 р.) за правління нового
катерининського «бахура» П. Зубова було переглянуто та перерозподілено південно-український земельний фонд. Незаселені ділянки
у 1793 р. примусово повернули до казни та знову перерозподілили –
тепер вже меншими дачами, та вже менш відомим власникам. Після
приходу до влади Павла І та опали П. Зубова, у Південній Україні
знову провели аудит одержаної землі. Насамперед, постраждали
наближені до П. Зубова особи, і першим серед них був губернатор
Йосип Хорват, одружений із його сестрою. Низькопоклонні чиновники, які ще вчора падали ниць перед всемогутнім Хорватом,
тепер строчили всю правду про його корупцію і непотизм. В архіві
збереглися слідчі документи у справі зловживання владою Хорватом,
з яких випливає, що він незаконно захопив землі, користуючись
службовим становищем, а також записав вільних поселян (за ревізією
1795 р.) як своїх кріпаків 170. Останнє особливо цікаве.
Об’єктивно, саме дворянство, населивши з центральних губерній
люду, принесло з собою до колись вільного краю поміщицьке кріпацьке рабство і торгівлю християнськими душами. За ревізією 1782 р.
серед населення власницьких сіл (тоді слобід) ще значилися вільні
люди. Коли ж у 1795 р. проводилася п’ята ревізія, Катерина ІІ звеліла
«оставить всех поселян на том месте, как они по ревизии записаны
будут». Після її смерті «височайшим» указом нового імператора
Павла Петровича від 12 грудня 1796 р. визначено, «дабы в губернии
Екатеринославской каждый из поселян остался навсегда в том месте
и звании, где кто по ревизии 1795 года записан» 171.
Відтак, усіх поселян, записаних за ревізією 1795 р. у Південній
Україні, закріпити за тими власниками землі, до якої вони були
приписані. При цьому, за російським звичаєм, людей записували
як худобу: «крестьян малороссийской породи мужеска полу». Що
ж, хтось мабуть скаже, що кріпосне право – це гарантоване робоче
місце та впевненість у завтрашньому дні. Напевно, можна і так подивитися на це явище. Подібне говорили і згодом – за часів кривавого
запровадження комуністами колгоспів.
Колись вільний козацький край перетворювався у рай для кріпосників. У Катеринославському повіті найбільшими з них стала
родина І. М. Синельникова. Його вдові та синові Василеві впродовж
1795–1805 рр. належало 5 рангових дач і 28 033 дес. землі: дачі 41 (3027
дес.), 42 (3459 дес.), 43 (3457 дес.), 82 (16 927 дес.) і 101 (1163 дес.).
До речі, купуючи для своїх маєтків кріпаків, поміщики віддавали
перевагу саме українцям, бо вони були слухняні, покірні, працелюбні,
як воли, та не втікали.
У 1800 р. донос у Сенат місцевого чиновника колезького асесора Семена Чуніхіна про зловживання під час розподілу казенної
землі спричинив її поглиблену ревізію в губернії 172. При цьому, сам
донощик не був аж таким чесним, просто його обділили під час
дерибану. Банально, і дуже схоже на сучасність – л
 юди за 200 років
не змінилися на краще, ба, навіть стали гіршими.
З 1805 р. указами уряду передачу казенної землі в приватну власність було зведено до мінімуму, а потім спеціальними правилами від
9 вересня 1809 р. – з овсім заборонено. 25. 02. 1808 р. син скаржника
Гліб Чуніхін отримав відмову на прохання відрізати йому добрячий
шмат ще вільної землі 173. Але до моменту закінчення поміщицької
колонізації у власності дворян опинилося 63 % всього місцевого
земельного фонду, в той час як питома вага казенного землеволодіння
становила 37 %.
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Таким чином, до першого десятиліття XIX в. в основному завершилося формування дворянського земельного фонду губернії,
і до реформи 1861 р. дворяни стали практично єдиними власниками
землі і єдиними душевласниками. При цьому, ступінь майнової диференціації в їхньому середовищі був досить значним. Простежується
домінування дрібнопомісних полупанків і середніх поміщиків та
незначна кількість великих. У першій чверті XIX ст. військові серед
дворян становили вже 66 % від усієї сукупності поміщиків, цивільні
службовці – майже 22 %, різночинці та інші – 10 %, колишня козацька старшина – 2 % 174. Особливо багато поміщицької дрібноти
осіло у Верхньодніпровському повіті. Із душевласників «першого
набору» свої маєтності аж до 1917 р. зберегли лише деякі: нащадки
Синельникова, Папчинського, Савицького, Ломаковського, Байдака,
Рудіцина. Решту помість неодноразово продавали, вони змінили
кількох власників і, роздроблені на кільканадцять наділів та частин,
зрештою наприкінці ХІХ ст. дісталися німцям-меннонітам, купцям,
заможним селянам та міщанам.

участь в середньому 105 чол.: від 71 чол. в 1871 р. до 179 чол. в 1889 р177.
Повністю відтворити діяльність місцевого ДДЗ неможливо, позаяк
вся документація спочатку згоріла під час пожежі в приміщенні
ДДЗ у 1839 р., а через сто років у серпні 1941 р. загинула в пожежі
обласного архіву.
Функції ДДЗ: ведення родовідних книг, надсилання їх до Герольдії, видача дворянських грамот і свідоцтв, попередній розгляд
питань про взяття маєтків під опіку, а іноді й виключення окремих
осіб із дворянського стану. На збори покладалася також функція
дворянської нобілітації, про що скажемо окремо. Іноді на зібраннях
розглядали важливі державні питання, коли уряд хотів дізнатися
думку дворянства (наприклад, про селянську реформу 1861 р.). Збори
мали право звертатися з петиціями чи пропозиціями безпосередньо
до імператора чи Сенату.
Окрім того, існували також повітові ДДЗ (обирали предводителя
та вели дворянські списки), повітові збори дрібнопомісних дворян,
депутатські дворянські збори (правління), які власне і вели дворянську
родовідну книгу губернії. Складалися вони із голови (губернського
предводителя) та обраних на 3 роки від кожного повіту депутатів
від дворянства. Діяло також організаційно-розпорядче ДДЗ із усіх
чинних на той час предводителів та вказаних депутатів, обраних на 3
роки. Разом вони готували проведення чергового (чи позачергового)
губернського дворянського з’їзду.
Дворянські зібрання як корпоративні організації фактично були
виявом станової консолідації великого та середнього спадкового
дворянства, засобом його впливу та опорою, характеризувалися
стабільністю, партикуляризмом, певною закритістю і консерватизмом, а також досить низьким рівнем професійної підготовки
обраних посадових осіб.
На різного рівня зборах дворяни обирали предводителів (губернського та повітового), дворянських депутатів, секретаря (письмоводителя, протоколіста) ДДЗ, засідателів у суди та дворянську опіку,
посередників полюбовного розмежування земельних дач, почесних
попечителів губернських та повітових установ (шкіл, лікарень),
представників від губернії в Дворянський банк.
Про те, як все це відбувалося у середині 1850-х рр. написав у спогадах Д. Гнєдін: «Увесь час виборів проходив у безперестанному кормлінні; предводителі і кандидати до них постійно тримали відкритий
стіл для усіх дворян, до того ж влаштовували ще цілу низку парадних
обідів: губернський предводитель – в сьому дворянству, потім повітові
предводителі своїм повітам, губернатор усім предводителям, так що
вся сутність виборів зводилася до поглинання харчів та напоїв» 178.
Наразі піддавати сумніву цю інформацію та звинувачувати автора
в упередженості у нас немає підстав.
Дворянські зібрання повинні були мати окремий будинок, де
проводилися засідання, власного секретаря, який також обирався
дворянством, власну скарбницю, друкарню та архів. Діловодство
велося протоколістами (чиновниками 14-го класу). Тривалий час,
починаючи від 1784 р., місцеве дворянське зібрання та губернські
дворянські установи знаходилися в різних приміщеннях і навіть
у різних містах (Кременчузі, Новому Кодаці, Катеринославі). Перші
дворянські вибори саме в Катеринославі відбулися в 1791 р. Тоді
ж, 22 травня обрали і секретаря дворянства. А від 1837 р. осередком зібрання став колишній палац Г. Потьомкіна, побудований
у 1787–1791 рр. архітектором Іваном Старовим у стилі класицизму.
Після смерті власника будинок швидко запустів і півстоліття простояв
у руїнах. У 1837 р. Микола I під час свого візиту до Катеринослава
подарував ці руїни разом із садом катеринославському дворянству,
коли побачив, у якому стані знаходиться палац найулюбленішого
полюбовника його розпусної бабці. Палац реконструювали за зібрані
з дворян кошти і перетворили на будинок ДДЗ. Але вже в 1839 р.
сталася велика пожежа, під час якої згорів увесь архів, зібраним
з 1784 р., а також вся поточна документація, з усіма справами про
дворянство – з атвердженими і незатвердженими. Деякі з них відновили, деякі сформували заново, а деякі було втрачено назавжди.
До 1849 р. будинок повністю відновили, власне, побудували
заново з невеликими змінами в конструкціях. І вже аж до самої
революції 1917 р. тут знаходилося дворянське зібрання, проходила
нобілітація, вирішувалися питання дворянського станового управління, влаштовувалися різні урочистості. Тут же розташовувалася
і канцелярія губернського предводителя дворянства.

ШЛЯХЕТНА СПІЛЬНОТА
Станова самоорганізація. Узурпатор на російському престолі Софія Августа Фредеріка Анхальт-Цербстська, більше відома як Катерина ІІ, прагнула упорядкувати та організувати свою
соціальну опору на німецький лад – структуровано, організовано.
Отож щойно народжене катеринославське дворянство, з волі педантичної німкені, котра полюбляла в усьому порядок, теж прагнуло до самоорганізації та узаконення свого суспільного становища.
Незважаючи на певну специфіку (наприклад, поліетнічність) та
незначні відмінності (зокрема, відсутність традиції), майже відразу
після приєднання південноукраїнського регіону до Російської імперії за устійненим російським взірцем було сформовано і місцеві
дворянські інституції. Нормативною основою стала «Жалувана
грамота дворянству» від 21 квітня 1785 р.
Хоча ще до її виходу, у 1784 р. у Кременчуці було проведено перші
організаційні збори (з’їзди) дворян Катеринославського намісництва,
на яких було утворено та організовано станові корпоративні установи,
або покладено початок їхньому існуванню. До них належали: губернське дворянське зібрання, дворянські збори, губернські та повітові
предводителі дворянства, губернські та повітові дворянські опіки.
Всі вони були максимально наближеними до діяльності аналогічних
установ у великоросійських губерніях.
Існувало декілька встановлених законом різновидів зборів дворянства. Насамперед, губернське дворянське депутатське зібрання
(ДДЗ), або радше з’їзд, бо дворянським зібранням називали також
і будинок зборів. Воно скликалося один раз на три роки, перед чи
після 1 січня, щоб обрати посадових осіб губернських установ за
дворянською квотою (предводителя, суддів, засідателів, скарбника
тощо). У разі потреби скликалися позачергові (екстренні) збори. На
початковому етапі, через часту зміну кордонів і перенесення до різних
міст губернських та повітових центрів, для Катеринославщини було
характерним проведення чисельних позачергових виборів, особливо
на зламі століть. Надалі робота місцевих ДДЗ була регулярнішою
та стабільнішою. Окрім виборів, увага дворянських зборів зосереджувалася переважно на відстоюванні станових, господарських,
громадських та культурних інтересів дворян.
У роботі сесії ДДЗ з правом голосу під час вирішення справ брали
участь не всі дворяни, а лише спадкові і тільки земле-і-душевласники.
Існував також віковий, майновий, освітній і табельний ценз. Звичайно
ж, жінки не брали участі в діяльності виборних установ, хоча нам
відомий випадок із Дарією Кусаковою, яка 9 жовтня 1793 р. підписала
грамоту як депутат від дворянства 175.
Первинний склад депутатських зборів був дуже строкатий 176, але
все ж із часом стабілізувався. До того ж, однією з головних проблем
була низька активність нобілів у роботі місцевих станових зборів.
Статистичні звіти доводять, що кількість дворян, які брали у них
участь, становила не більше 50 % від загальної чисельності аристократії краю. Так, у другій половині ХІХ століття в роботі зборів брали
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Не беручи до уваги безликі Іванівки, Олександрівки, Катеринівки та
Варварівки (хоча за їх назвами теж стоять імена конкретних дворян),
і сьогодні звучать гучні дворянські прізвища: Єнакієве, Кудашівка,
Синельникове, Горяїнове, Долгинцево, Бутовичівка, Лошкарівка,
Апостолове, Дебальцеве, Іловайське, Девладове, Шмакове, Бебородькове, Поливанівка та ін. Навіть у таких назвах як Сабодушівка,
Сабожурівка, Чорногорівка, Чорногорка, Сербинове, Ілірія, Лакедемонівка, Сантуринівка, Македонівка чуємо згадку про сербську
та грецьку колонізацію Південної України, внесок їхніх власників
у залюднення та окультурення цього нібито дикого поля. І хоча
добряче й понищено всю пам’ять, все ж іноді щось тай нагадає.
Наприклад млин Шишкіна, церква Мироненка у Семенівці тощо.
Після 1917 р. дворянство було піддано жорстокому більшовицькому остракізму. Але з часом і самих комуністів наш найкращий
у світі народ змів геть, ледь чи не на вилах винісши із влади. Зовсім
забулися давні образи, а нагадати про них стало нікому. Нащадки тих,
кого дворяни лупцювали палицями, такого звісно ж не пам’ятають.
Вони вже не проти того, щоб й самим стати дворянами і лупцювати
своїх співвітчизників. З плином років ними ж таки «відновлюється
історична справедлівость» по відношенню до тих, хто насаджував
і плекав у Південній Україні «русский мир».
Лише у самостійній Україні стали можливими забронзовування
та глорифікація московських окупантів і їхніх дворянських прислужників. З’явилася можливість зводити пам’ятники не лише царям-
загарбникам, а й навіть окремим російським дворянам, які нічого
українського з собою не принесли (при цьому пам’ятники справжнім
українцям-державникам споруджувати заборонено, мовляв, це
викличе дискусію). У незалежній Україні увічнили Катерину ІІ,
поміщика-експлуататора О. Поля (аж двічі – у Дніпрі і Кривому
Розі), визискувача, казнокрада і стяжателя М. Фалєєва (в Миколаєві),
московського провокатора, агента і зрадника козацького товариства
О. Гладкого (у Запоріжжі). Меморіальні дошки встановлено у Дніпрі
царському губернатору, обрусителю краю А. Фабру і ленінській
прислужниці О. Калмиковій. Їхніми іменами декомунізатори сьогодні
щедро називають вулиці та площі наших міст і сіл. І як тут уникнути
однобічної оцінки дворянства?! Устань Ленін, подивися…
Доводиться чути і бачити чимало необгрунтованих претензій
різних екзальтованих осіб на дворянство (при тому, що його ось
уже 100 років як не існує), або на походження від того чи іншого
дворянського роду, так само як і посягання на дворянські титули.
Суспільство продовжує жити минулим – дворянським, радянським,
йдучи вперед іде назад.

Вперед назад!

І ось вже минуло понад сто років від того вікопомного 1917
року, коли наприкінці лютого скресла і згинула проклята московська деспотична монархія. Начебто і невеликий вік для історії. Але
про колишніх господарів нашого краю здається жодної згадки не
залишилося. Зруйновано не лише їхні маєтки та економії, але навіть
могили і усипальниці. Нічого не вціліло з дворянських садиб, все
погромлено, розбито, розграбовано (при цьому, нічого нового не
побудовано, все просто змарновано). Лише в поодиноких місцях
збереглися націоналізовані державою окремі будівлі, що використовувалися під школи, лікарні, дитячі садочки, будинки культури.
Дворянські могили і родові цвинтарі розорані, у кращому випадку занедбані, недоглянуті (бо нікому!). Починаючи з 1919 р. і по
цей день, поховання періодично розкопують «чорні археологи»
і, риючись, шукають міфічне «панське золото». Могильні плити
валяються на колишніх подвір’ях колишніх колгоспних ферм, де
вони виконували невластиві їм функції балансу для якоїсь лобогрійки
(наприклад, у Пальмирівці Коцебу та Вишневської, у Зеленому
Гаю Гаркушевських та Лукашевич). На родовому похованні Малам
у с. Незабудиному просто на зруйнованій усипальниці передостаннього наказного отамана Кубанського козацького війська генерала
Я. Д. Малами знаходився колгоспний гноєвідстійник. Серед поля
у степу ще стоїть родовий, колись добре упорядкований, цвинтар
Савицьких із залишками кількох надгробків і вже розритих поховань. Він уцілів лише завдяки тому, що на ньому влаштували своє
кладовище жителі радянського села Войкового (Квітучого). Щось
подібне збереглося і у с. Костянтинівці, колись родовому маєтку
Грушівка поміщиків Рудіциних.
Понад широкою долиною Комишуватої Сури, над селами
Безбородьковим та Письмичевим, на високому степовому кургані
і нині підносяться величні руїни усипальниці онука О. А. Безбородька Я. Я. Савельєва та його дружини, розбиті та обмальовані
дикунами 429. Цікаво, що це одне з найстаріших сіл, поселене 1778 р.
генерал-м айором О. А. Безбородьком, і всупереч прагненню
радянської влади стерти з карти імена та прізвища колишніх
поміщиків, село в 1920-х рр 430. отримало все ж другу небажану
«панську» назву, яка назавжди увічнила в топоніміці краю рід
свого власника.
Тобто, незважаючи на класову непримиренність партійних
чиновників і на старання радянської влади стерти слід поміщиків і зі скрижалей історичної пам’яті, і з карти, багато дворянських прізвищ назавжди залишилися на нашій землі в топоніміці.

429

430

Заруба В. М. Олександрівка князя Безбородька // Українська метрика. – Дніпро, Ліра, 2016. – С
 . 230–236.
У Катеринославському повіті було шість Олександрівок. Щоб уникнути плутанини, радянська влада змінила їм назви у 1920-х рр.
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ПЕРСОНАЛІЇ
АБАЗА Агафья (Аграфена) Ивановна. Род. в 1876 г. В 1893 г.
окончила Смольный институт благородных девиц. Землевлад.
Верхн. уе. Утверждена в потомственном дворянстве определением
Екат. ДДС и указом ПС ДГ от 12 февраля 1911 г. за № 398, со внесением в 1-ю часть РК Екат. губ. по Верхн. уе. Муж: Стюарт N. N.
АБАЗА Александр Аполлонович. Род. 9 августа 1838 г. Внесен с
отцом в 3 часть РК по Бахм. уе. определением ДДС от 23 сентября
1847 г. и указом ДГ ПС от 11 июня 1848 г. за № 2325. В 1855 г. окончил ППКК. Шт.-капитан в отставке (1880). Казначей Богодухов.
уе. Харьков. губ. Тайн. сов. (1900). Умер после 1900 г.
АБАЗА Александр Михайлович. Род. 18 декабря 1826 г. Ст. сов.
Полтавский городской голова (1876–1887). Умер 9 мая 1889 г. в с.
Успенском (Елизаветино) Полтав. уе. Первая жена: Золотарева
Елена. Дети: Елизавета (1846 г. р., в зам. Базилевская), Александра
(1 октября 1853 г. р., в зам. Романова / Демидова / Сумарокова-Эльстон), Николай (1854 г. р.), Владимир (3 июня 1854 г. р.), Вторая
жена: Дитрих Елена Федоровна. Умерла 1 сентября 1909 г. Дети:
Александр (1881 г. р.), Татьяна (25 января 1883 г. р., в зам. Шиловская), Ольга (1 декабря 1879 г. р.), Екатерина (в зам. Непорожняя).
АБАЗА Александра Васильевна. Род. 24 августа 1881 г. Дв-ка
Верхн. уе. Муж: Добровольский N. N.
АБАЗА Александра Николаевна. Род. в Бахм. уе. Окончила женские учительские курсы. Преподавала в женской гимназии в СПб.
Осталась в СССР.
АБАЗА Александра Патрикиевна. Род. 1820 г. в Бахм. уе. Умерла
молодой. Муж: Скоритовский N. N. Шт.-капитан. Дв. и пом. Бахм.
уе.
АБАЗА Алексей Патрикиевич. Род. 12 апреля 1825 г. в им.
Свердликовщина Суджанск. уе. Курск. губ. Сын кол. сек. Кол.
рег. (в 1847). Губ. сек. (в 1866). Канцелярский служащий первого
разряда в Суджанском уездном суде (1848). Заседатель Бахм. уе.
суда. Непрем. заседатель Бахм. уездного полиц. управления (1864–
1869). Помещик. За ним в 1883 г. у д. Марьинской Бахм. уе. 187 дес.
Вносился в 1 часть РК определением Екат-го ДДС. Жил и умер в
г. Бахмуте. Жена: Яновская Феодосья Семеновна. Дочь губ. сек. Семена Яновского и его жены Феодосьи Петровны – помещицы д.
Виноградовки Екат. уе. Дети: Мария (1847 г. р.), Наталья (1849 г. р.),
Патрикий (1851 г. р.).
АБАЗА Анастасия Константиновна. Род. 14 ноября 1837 г. в
Верхн. уе. Муж: Сундеман Георгий Соломонович. Из дв-н Финляндии. Дети: Георгий (жена – Надежда Васильевна Абаза).
АБАЗА Анна Васильевна. Род. 31 января 1787 г. Помещица, за
ней имение в Екат. губ. Муж: Адабаш Александр Андреевич. Сын
Андрея Степановича Адабаша (Адабаши), из сербских наемников.
Бригадир. Получил значительные имения в Новроссии. Умер в
1812 г. Дети: Аполлинария Адабаш (13 декабря 1808 г. р.).
АБАЗА Анна Евгеньевна. Род. 30 января 1910 г. Сопричислена к
роду отца и внесена в 3 часть РК определением Екат. ДДС от 14
марта 1916 г. Умерла в Москве 2 декабря 1939 г. Похоронена на
Новодевичьем клад. Муж (с 1 февраля 1930 г. в г. Днепропетровске):
Рерих Владимир Константинович. Род. 7 октября 1909 г. в СПб.
Умер 20 июля 1979 г. в Днепропетровске. Его первая жена.
АБАЗА Анна Ивановна. Дв-ка и пом. Павл. уе. Упоминается в
списках землевладельцев. Муж: Пантелеймонов N. N. Кол. асес.
АБАЗА Анфиса Константиновна. Дв-ка Павл. уе. Муж: Миргородский Данило Андреевич. Кадет. Вносился в РК с семейством
Павла Миргородского определением ДДС. Дело о его дворянстве
сгорело в пожаре здания Екат. ДДС в 1839 г.
АБАЗА Аполлон Никандрович. Род. 1 февраля 1803 г. Сын отца
от первого брака. Внесен с детьми в 3 часть РК по Павл. уе. определением ДДС от 23 сентября 1847 г. и указом ДГ ПС от 11 июня
1848 г. за № 2325. Служил по статской службе. Помещик Павл.
уе. Умер до 1862 г. Его наследники и наследники Платона Абазы
подписали в 1863 г. уставные и выкупные соглашения с крестьянами д. Боголюбовки и д. Бланж Павл. уе. Жена: N. Александра
Яковлевна. Помещица Павл. уе., где за ней в 1864 г. д. Бланж и 1202
дес. (совм. с П. Н. Абазой). Дети: Николай (25 октября 1827 г. р.),

Ольга (1828 г. р.), Мария (1831 г. р.), Лидия (1832–1834), Георгий
(1834 г. р., + до 1854 г.), Егор (11 марта 1836 г. р.), Александр (9 августа 1838 г. р.), Иван (1 июля 1842 г. р.), Виктор (15 марта 1845 г. р.).
АБАЗА Варвара Ивановна. Род. в 1795 г. Получила от матери в
приданое с. Семеновку Бахм. уе. (6400 дес., 93 двора и 574 жителя).
Умерла в 1834 г. в с. Семеновском. Муж (с 1820 г.): Таранов-Белозеров Степан Григорьевич. Род. в 1786 г. Венчан в Стефановской церкви с. Белянского. Майор. Кавалер Анны 3 ст. Помещик с. Белянского. 31 марта 1853 г. был жив. Дети: Григорий (1821 г. р.), дочери.
АБАЗА Василий Иванович. Род. 7 марта 1791 г. Находился в
статской службе. Кол. рег. За ним им. в Бахм. уе. Жена: Морина Евдокия Матвеевна. Дочь прапорщика. Дети: Аркадий (11 сентября
1824 г. р.), Эраст (15 сентября 1825 г. р.), Мария (1828 г. р.), Иван (25
мая 1829 г. р.), Наталья (1832 г. р.).
АБАЗА Василий Константинович. Род. 31 декабря 1844 г. (1 яваря 1845 г.) в с. Докторовка Верхн. уе. Внесен в 1 часть РК по Верхн.
уе. определением Екат. ДДС от 2 мая 1887 г. Окончил курс ППКК.
В 1863 г. зачислен корнетом в 10-й гусарский Ингерманландский
полк. Шт-ротмистр. В 1871 г. вышел в отставку. Гласный Верхн.
земства (1866–1881). Член училищного совета (1874–1877). Гласный ЕГЗС от Верхн. уе. (1875–1878). На общем съезде землевладельцев Верхн. уе. в 1872 г. избран участковым мировым судьей
уезда (1872–1881). Почетный миров. судья (1883–1910). В 1875–
1878 гг. земский гласный Екат. уе. Попечитель земской школы в с.
Попельнастом (1875–1878). В 1881 г. избран по выборам городской
думы г. СПб. в столичные участковые мировые судьи и состоял в
этой должности до 1893 г., когда был назначен председателем СПб.
столичного мирового съезда. Мин. юстиции назначило его в Прибалтийский край председателем мировых съездов. С декабря 1893 г.
состоял председателем Митаво-Балтского съезда мировых судей и
начальником крепостного отделения съезда. В 1886 г. по личному
приглашению министра юстиции принимает участие в заседании
Особой комиссии для обсуждения проекта правил счетоводства и
отчетности мировых судебных установлений. С 1890 г. дей. ст. сов.
С 1900 г. председатель съезда мировых судей Митавы. С 19 марта
1901 г. состоял членом Киевской судебной палаты, одновременно
являясь почетным мировым судьей в Верхн. уе. (с 1882), почетным мировым судьей по Винницкому округу (с 1884) и почетным
мировым судьей Киевского судебно-мирового округа (с 1905).
Монархист, председатель киевского отдела «Русского собрания».
Печатался в газете «Киевлянин». Награды: Анны 3 ст. (1876), Владимира 4 ст. (1899), Владимира 3 ст. (1.01.1906). Землевлад. Верхн.
уе. В 1879 г. унаследовал землю. В 1882–1894 гг. владел 765 дес. в
поместье Анновке Попельнастовской вол. За ним же у д. Александровки 751 дес. Скончался 2 июля 1911 г. в Ялте. Жена: Скерлетова
Надежда Николаевна. Дочь полковника (потом ген.-майора) артил.
Николая Павловича Скерлетова (1827 г. р.). Дети: Надежда (7 июля
1880 г. р., в зам. Сундеман), Александра (24 августа 1881 г. р., в зам.
Добровольская).
АБАЗА Василий Николаевич. Род. 11 августа 1760 г. в с. Шаровка Богодухов. уе. Состоял на дей. военной службе. В 12 лет
записан сержантом в Козловский пехотный полк. С 1775 г. в Елисавет. пикинерном полку, был при атаковании Запорожской Сечи
(оставил о ней интересные рассказы, простодушно описывая, как
царские генералы, как разбойники, грабили имущество запорожцев). Ординарец П. Текели в чине сержанта. Поручик при отставке
(с 10.05.1783). Служил по выбору дв-ва. Поручик в отставке (1783–
1798). Тит. сов. (1801). Кол. асес. (1806). Екат. помещик. В 1798 г.
купил в Новом. уе. у вдовы Н. Я. Ланова Авдотьи Николаевны,по
второму мужу Жеклиновой, землю у Днепра и Вольнянки с частью
д. Николаевки. Поселил там хут. Абазин и сл. Михайловку, переселив в нее крестьян из д. Михайловки Курской губ. (имения своего
отца). За ним в 1806 г. в Алекс. уе. 2 уч. пустопорожней земли: в
3000 уд. и 500 неуд. дес. и в 3000 уд. и 500 неуд. дес. За ним в Алекс.
уе. с-цо Николаевка с деревнями, где 178 рев. душ и 9546 дес. Его
наследники впоследствии продали это поместье жене тайн. сов.
Елизавете Федоровне Левшиной. Жил в Харькове. Проживая в
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Елена
(1894–1966)
1* Всеволожский
Сергей
2* Боткин
Юрий Евгеньевич
(1896–1941)
Елизавета
(1892–1941)
Наталья
(1889–1979)
* Мельник Пётр
Андрей
(1903–1941)
* Исаева
Ольга Ивановна
(1902–1949)
Лев
(1897–1946)
* Коновалова
Нина Дмитриевна
(† 1972 г.)
Владимир
(1895–1943)
* Львова
Наталья
Николаевна
Алексей
(1891–1914)
хол.
Александр
(1887–1943)
* Бобринская
София Андреевна
(1882–1936)

* Василькова
Наталья Федоровна
Лев Павлович
(1839–1928)

Алексей
(1853–1917)

Прасковья (1*)
(1856–1928)
* кн. Урусов
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Мария
(1886–1975)
* Рождественский
Алексей Степанович
(1883–1948)

Александра
(1853–1894)
1* Романов Николай
Константинович
(1850–1918)
2* Демидов Александр
Павлович (1845–1893)
3* Сумароков-Эльстон
Павел Феликсович
(1855–1938)
Александр (2*)
(1881–1965)
* Раевская
Евгения Аркадьевна
Владимир
(1854–1916)
* N. N. N.
Николай (2*)
(1854–1908)
* N. N. N.
Ольга
(1879–1957)
* Бегма
Дмитрий
Петрович
(1877–1930)
Елизавета
(1846–1922)
* Базилевский
Григорий Иванович
(1842–1892)
Татьяна
(1883–1971)
* Шиловский
Александр
Константинович
(1870 г. р.)
Екатерина
* Непорожний
Николай Иванович

Анна
(1827–1863)
* Милорадович
Александр
Михайлович
(1824–1877),
подполковник
[Милорадовичи]
Александр
(1826–1889)
1* Золотарева
Елена Алексеевна
2* Дитрих Елена
Федоровна
(† в 1909 г.)
Николай
(1839–1924)
1* Шидловская
Мария Николаевна
2* Муравьева
Александра
Александровна
(1846–1889)
Мария
(1838–1919)
* Шидловский
Илиодор
Иванович
(1827–1904)
[Шидловские]
Варвара
(1840–1900)
* Нарышкин
Сергей
Алексеевич
(1836–1878)
[Нарышкины]
Надежда
(1839–1908)
1* Турчанинов
Вячеслав
Александрович
2* Нарышкин Иван
Алексеевич
(1842–1882)
Николай
(1837–1901)
* Сафонович
Анна
Валериановна
(1837 г. р.)
Василий
(1835–1889)
1* Кругликова
Вера Ильинична
2* Алексеева
Татьяна
Алексеевна
Елизавета
(1834–1858)
* Лосев Иван
Николаевич
(1815–1871)
[Лосевы]
Михаил
(1825–1859)
* Золотарева
Александра
Алексеевна
(1831–1900),
(во 2* Бобринская)
Александр
(1821–1895)
1* Бенардаки
Александра
Дмитриевна
1838–1856)
2* фон Штубе
Юлия Фёдоровна
(1830–1915)

Агей
(1783–1852)
* Манзей Прасковья Логгиновна
(1801–1837)
в браке 10 детей

Прасковья
(1817–1883)
* кн. Львов
Алексей
Федорович
(1799–1870)
[Львовы]

Мария
(1834–1903)
1* Милютин
Николай
Алексеевич
(1818–1872)
2* Стиль
Гарри

Мария
* Сахновский
Павел Иванович
(1797 г. р.)
[Сахновские]
Елизавета
(1800 г. р.)
1* Абаза Михаил
Васильевич
(1799–1852)
2* Рыбас(ов)
N. N.
Михаил
(1799–1852)
* Абаза Елизавета
Ильинична
Анна
(1787 г. р.)
* Адабаш Александр
Андреевич
(† в 1812 г.)
[Адабаши]

Эраст
(1784–1828)
стат. сов.
Прасковья
(1788 г. р.)
* Лалаш Николай
Константинович
[Лалаши]
Савва
(1801 г. р.)
* Цурикова Варвара
Сергеевна (1811–1889)

Николай
(1804–1863)
* Нахимова Анастасия
Акимовна (1814–1843)

Илья
(1763 г. р.)
* N. N. N.
Андрей
(1762 г. р.)
прапорщик
в 1783 г.
Василий
(1760 г. р.) тит. сов.
* Ясловская Анна Михайловна (1767 г. р.)
Прасковья
(1769 г. р.)
* Павлов Максим
Иванович
Мария
(1764 г. р.)
в 1783 г., дев.
Наталья
(1761 г. р.)
* Ковальчинский Моисей
прапорщик

(1712 г. р.) премьер-майор
* Кванько Татьяна Герасимовна (1730 г. р.)
3*; (в 1*Ольховская, во 2* Новосельская)

Абаза Николай Ильич

РОД АБАЗА [2]

банке бухгалтером и делопроизводителем (1909–1914). Жил в г.
Екат-ве, ул. Управская-37, в соб. доме.
АБАЗА Даниил Аполлонович. Род. ок. 1831 г. Из обер-офицерских детей. В 1848 г. окончил курс Екат. губ. гимназии. С 15 сентября 1848 г. студент юридич. фак-та Харьков. унив-та. На 1855 г. губ.
сек. в статской службе. Жил и служил в г. Екат-ве.
АБАЗА Дмитрий Константинович. Род. 25 сентября 1767 г. в сл.
Двуречный Кут. Крещен там же в храме Рождества Богородицы.
В 1792 г. получил чин. Депутат Екат. губ. ДДС от дв-ва Ростов. уе.
(19.05.1805). Поручик в отставке. Помещик сл. Тельсовки Валков.
уе. Харьков. губ. Умер в 1838 г. Жена: Де-Тейльс Анастасия Ивановна. Дочь над. сов. Дети: Константин (28 августа 1804 г. р,), Иван,
Григорий (29 сентября 1814 г. р.).
АБАЗА Евгений Викторович. Род. 14 февраля 1872 г.
Определением Екат. ДДС от 18 августа 1884 г. сопричислен к роду
отца со внесением в 3 часть РК. Окончил Второе Екат-ое 2-классное жел. дор. уч-ще на Александро-Невской площади. Кол. асес.
(1909). Надв. сов. (1912). Инженер-железнодорожник, технолог.
Начальник 2-ого отделения службы пути (11-го уч.) управления Екатеринин. жел. дор. (1909–1912)). Почетный блюститель.
Член Общества вспомоществования учащимся детям служащих
Екат-й жел. дор. Умер от сыпного тифа 20 января 1920 г. на ст.
Белореченской Армавирско-Туапсинской жел. дор. Жена: Жеглова
Евгения Николаевна. Род. 28 января 1873 г. Из дв. Полтав. губ. Дочь
Николая Никифоровича Жеглова и Анны Федоровны Сахновской.
Венчана в Полтаве 9 января 1900 г. «Определением Екат. ДДС от
14 марта 1916 г. состоявшимся сопричислены к дворянскому роду
Евгения Викторовича Абазы, Абаза Евгения Николаевна и дети:
Татьяна, Марина, Екатерина и Анна, со внесением в 3 часть дворянской РК». Скончалась 27 июня 1922 г. в Екат-ве от сыпного
тифа. Дети: Татьяна (29 октября 1900 г. р.), Марина (14 июня
1902 г. р.), Евгения (1905–1907), Екатерина (11 сентября 1907 г. р.),
Анна (30 января 1910 г. р.).
АБАЗА Егор Аполлонович. Род. 11 марта 1836 г. Находился на
дей. военной службе. Подпоручик. Внесен в 3 часть РК определением ДДС от 8 марта 1854 г. и указом ДГ ПС от 16 августа 1854 г. за
№ 6772. За ним в Павл. уе. в 1878 г. часть хут. Абазовщины и 521 дес.
(и на 1.09.1882 г.). В 1897 г. жил в г. Екат-ве (3 полиц. часть) в соб.
доме. Владелец земли в Павл. уе. Жена: N. N. N. Дети: Григорий.
АБАЗА Екатерина Евгеньевна. Род. 11 сентября 1907 г. Сопричислена к роду отца и внесена в 3 часть РК по Екат. уе. определением ДДС от 14 марта 1916 г. Умерла в детстве от тифа в 1920 г.
АБАЗА Иван Антонович. Род. в 1754 г. В службу вступил 11
июня 1771 г в Харьков. гусарский полк. Капралом с 20 сентября
1771 г. Ротным квартермистром с 21 апреля 1772 г. Произведен вахмистром. Прапорщиком со 7 апреля 1779 г. Поручик. В Валковский
округ стряпчим с 29 октября 1780 г. В 1781 г. получал табельный
чин. Кол. секретарем с 8 декабря 1783 г. В Валковский уездный
суд дворянским заседателем с 23 декабря 1786 г. Кол. ассесором с
31 декабря 1791 г. Депутатом с 1 января 1793 г. по 4 марта 1794 г. В
походах против неприятеля и в сражениях был в 1773 г. и 1774 г. на
Кубанской степи за Кубанью против черкасов и кабардинцев. А
в 1775 г. в бывшей Сечи Запорожской. В штрафах и под судом не
был. Стряпчий уголовных дел при прокуратуре Екат. нам. правления (1794–1795). Помещик. За ним в 1786 г. в Конград. уе. д. Ивановка в уроч. Куцая Балка, где 2700 дес. уд., 146 дес. и 2200 кв. саж.
неуд. зем., 22 м. и 20 ж. пола душ. В 1805 г. за ним пуст. Уманская
Мариуп. уе. За ним после 1806 г. в Алекс. уе. пуст. Наумова (6607
дес.). Помещик Валков. уе. Харьков. губ. По рев. 1795 г. за ним в сл.
Полупановке Валковского округа 31 рев. душа поветанных черкас.
Умер в 1809 г. Жена: Сухомлинова Ксения Гавриловна. Дочь слободского сотника Гаврила Сухомлина. С 1809 г. вдова, помещица с.
Семеновского Бахм. уе. Дети: Николай (1780 г. р.), Иван (1783 г. р.),
Дмитрий (1786 г. р.), Константин (1788 г. р.), Василий (7 марта
1791 г. р.), Варвара (1795 г. р., в зам. Таранова-Белозерова), Иван.
АБАЗА Иван Аполлонович. Род. 1 июля 1842 г. Внесен в 3 часть
РК определением ДДС от 28 февраля 1855 г. и указом ДГ ПС от 30
июня 1855 г. за № 5410. Судебный пристав при Павл. съезде мировых судей (на жаловании 500 руб. в год). Наград не имел. Формулярный список о службе составлен 15 февраля 1888 г.: «Происходит
из дв. Екат. губ. Воспитывался в Полтавской гимназии, но курса в
оной не окончил. По постановлению председателя съезда мировых
судей, состоявшегося 10 февраля 1887 г., определен исполняющим
должность судебного пристава при мировом съезде с откомандированием для исполнения занесений в отношении лиц, имеющих
жительство в третьих участках Павл. судебного мирового округа.
По постановлению председателя съезда мировых судей утвержден
в должности судебного пристава с 10 февраля 1888 г. В походах
против неприятеля и в сражениях не был. В штрафах и под су-

им. Двуречный Кут, в 1819–1827 гг. написал вопоминания: «Век
дворянства» (неизданная рукопись хранится в Институте рукописи НАН Украины). В апреле 1834 г. был жив. Жена: Ясловская
Анна Михайловна. Род. в 1767 г. Родом из Люботина, где крещена
в Вознесенской церкви. Дочь прапорщика. Дв-ка Павл. уе. Дети:
Агей (16 декабря 1783 г. р.), Гавриил (30 января 1784 г. р.), Эраст (16
ноября 1784 г. р.), Ипполит (1786 г. р.), Анна (31 января 1787 г. р.),
Прасковья (8 июня 1788 г. р.), Мария (1789 г. р.), Александра (12
января 1790 г. р.), Мария (12 февраля 1792 г. р.), Савва (8 апреля
1793 г. р.), Наталья (1798 г. р.), Михаил (24 апреля 1799 г. р.), Савва
(24 января 1801 г.), Варвара (1803 г. р.), Николай (10 марта 1804 г. р.),
Василий (1806 г. р.).
АБАЗА Василий Патрикиевич. Род. 24 апреля 1816 г. в им.
Свердликовщина Суджанск. уе. Курск. губ. Сын кол. сек. В военной службе в Арзамасском конно-егерском полку юнкером. Произведен в офицеры в Тарутинском пехотном полку. Шт-капитан
Владимирского пехотного полка (12 июня 1848). Служил также в
Финском драгунском полку, в жандармах в Москве (1850), в пехоте, откуда уволен со службы. Непременный заседатель Бахм.
полицейского управления (1889). Вносился во 2 часть РК определением Екат-го ДДС. Помещик. За ним в 1883 г. у д. Марьинской
Бахм. уе. 16 дес. Жил и умер в г. Бахмуте. Вероятно, был женат
дважды. Жена: Прегжевская Елена Ильинична. Дочь поручика, из
польского шляхетства. Вероятно, вторая жена В. П. Абазы. Дети:
Леонид (род. до 1827 г.), Мария (род. до 1827 г.), Константин (род.
до 1827 г.), Константин (18 марта 1840 г. р.), Владимир (17 июня
1843 г. р.), Людмила (13 августа 1844 г. р.), Раиса (7 августа 1845 г. р.),
Клавдий (13 октября 1846 г. р.), Юлия (6 мая 1849 г. р.).
АБАЗА Вера Ивановна. Род. 3 января 1877 г. в Павл. уе. Крещена 4.01.1877 г. Определением ДДС от 13 марта 1892 г. сопричислена
к роду отца с внесением в 3 часть РК по Павл. уе. Муж: Ильяшенко
Николай Николаевич. Род. в 1860 г. Владел землей у с. Колпаковки. Внесен в 3 часть РК определением ДДС от 22 июня 1862 г. по
Новом. уе. Среди дворян имеющих право голоса (1906). Жил в
имении.
АБАЗА Виктор Аполлонович. Род. 15 марта 1845 г. Крещен 16
марта 1845 г. в с. Славянке Павл. уе. Внесен в 3 часть РК определением ДДС от 28 февраля 1855 г. и указом ДГ ПС от 30 июня 1855 г.
за № 5410. За ним в 1878 г. в Павл. уе. при хут. Абазовщине 221 дес.
В 1900 г. тит. сов., товарищ директора Нерчинских заводов. Кол.
асес. (1902). В 1912 г. был жив. Жена (с 14 апреля 1871 г.): Мирная
Евгения Викторовна. Род. в 1854 г. Дворянка. Венчана в Харькове.
Дочь пом. д. Викторовки Павл. уе., кол. рег. Виктора Григорьевича
Мирного. Осталась в СССР. Умерла во время советского голодомора в Харькове в начале 1933 г. Дети: Евгений (14 февраля 1872 г. р.),
Мария (28 мая 1873 г. р., в зам. Никольская), Людмила (1 августа
1875 г. р., в зам. Курбатова).
АБАЗА Владимир Николаевич. Род. 10 декабря 1873 г.
Определением Екат. ДДС от 5 ноября 1884 г. сопричислен к роду
отца со внесением в 3 часть РК. Закончил в 1889 г. Одесское пехотное юнкерское училище. Поручик. В 1909–1911 гг. шт.-капитан пехоты, старший адъютант пехотной дивизии, делопроизводитель полкового суда 133-го Симферопольского полка в
Екат-ве. Военачальник, подполк-к, командир 133-го пехотного
Симферопольского полка. Георгиевский кавалер (1915 г.). Один
из организаторов и командиров войск Украинской Народной
Республики. С мая 1918 г. в армии гетмана П. Скоропадского. 7 ноября 1918 г. назначен в состав 4-го Серожупанного полка. С 19 ноября 1918 г. начальник Первой стрелецкой казацкой Серожупанной
дивизии Армии УНР (Директории). Подполковник. В мае 1919 г.
попал под Луцком в плен и интернирован в Польше. В 1921 г. был в
Варшаве. Жена: N. N. N. Дети: Наталья (в зам. Фредерикс).
АБАЗА Георгий Аполлонович. Род. в 1834 г. Учился в гимназии в
Харькове. Умер в ранней юности до 1854 г.
АБАЗА Григорий Дмитриевич. Род. 29 сентября 1814 г. Сын
помещика сл. Тельсовки Валковского уе. Харьков. губ. Крещен
в Троицкой церкви с. Перекоп Валков. уе. Внесен в 4 часть РК
определением Харьков. ДДС от 26 июля 1829 г. В воен. службе ротмистр Кирасирского принца Ольденбургского полка (1842–1844).
Подполковник (1862). Помещик Верхн. уе. За ним в 1842–1844 гг.
состояла д. Александро-Григорьевка, где по 8-й рев. было 34 рев.
души, 293 уд. и 79 неуд. зем. Унаследовал от Анны Матвеевны
Де-Тельсовой д. Анновку. Владелец д. Анновки Верхн. уе., с крестьянами которой в апреле 1863 г. подписал выкупные и уставные
соглашения. земля на выкупе с 1.08.1863 г. В 1899 г. за ним земля
при д. Анновке (Кургановке). Бездетный холостяк.
АБАЗА Григорий Егорович. Определением Екат. ДДС от 30 мая
1894 года сопричислен к роду отца, со внесением в 3 часть РК. Тит.
сов. (1909). Кол. асес. (1912). Служил в Крестьянском поземельном
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Игорь
(1896 г. р.)
Георгий
(1894–1918)
хол.
3-е детей в 1909 г.
Борис
(1886–1918)
* кн. Оболенская
Людмила Николаевна
бездет.
Владимир
(1885 г. р.)
* Инская Вера
Федоровна
Зинаида
(1883 г. р.)
* Квитницкий
Леонид
Викторович
Наталья
(1886 г. р.)

Елизавета
(1899 г. р.)

Григорий
(1882–1906)
хол.
Спиридон
(1858 г. р.)
подполковник

Мария
(1842 г. р.)

(1846 г. р.)

София
Сергей
(1843 г. р.) (1844–1897)
* N. Агриппина
Васильевна
бездет.
Алексей

Николай Александр
(1836 г. р.) (1838 г. р.)
* N. N. N.
Георгий
(1835 г. р.)
хол.

Семён
(1836 г. р.)
* N. Александра
Дмитриевна
София
* Самсонов
Василий
Васильевич
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Владимир
(1873 г. р.)
* Сулханова
София
Иосифовна

Николай
(1856 г. р.)
* Милорадович
София
Григорьевна
(1860 г. р.)

Николай
(1816 г. р.)
* N. Наталья
Павловна
Александра
† в дет.
Варвара
(† в 1896 г.)
1* Каширенинов
Даниил Иванович
2* Картавцов
Николай
Иосифович
Николай
(1798–1880)
* Градовская
Любовь Адамовна
(1818–1896)
Елена
† в дет.
Екатерина
* Лаппо-Данилевский
Александр
Александрович
(1802–1862)
[Лаппо-Данилевские]
Спиридон
(1805–1856)
* Домашнева Анна
Ивановна
Александр
(1801–1891)
* Степанова
Екатерина
Дмитриевна

ГА Н Г Е Б Л О В Ы

Виктор
* N. Домникия
Васильевна

Сергей
Александр
(1824 г. р.)
1* Башинская
Зинаида Павловна
(1829–1862)
2* кн. Голицына
Татьяна Павловна (2*)
(1837–1878)
София
(1812–1883)
* Милорадович
Дмитрий
Григорьевич
(1799–1844)
[Милорадовичи]

Анна-Мария
* Колачевский Федор
Иванович (12 детей)
[Колачевские]
Николай
* кн. Кудашева
Александра
Даниловна
Екатерина
(1773–1853)
* Гангеблов Семён Георгиевич
(1757–1827)

Мария (1*)
Павел
Александр
Владимир (2*)
Ольга (1*)
(1859 г. р.)
(1860 г. р.) (1858 г. р.)
(1875 г. р.)
(1856 г. р.)
хол.
* Арнольди
* N. N. N.
Александра (1*)
Юлия
Александр (2*)
(1854 г. р.)
Александровна
(1869–1933)
* фон Мебес
Елена Юлиевна

Александра Николай

Аркадий
(1834–1842)
Борис
(1806 г. р.)
* N. N. N.
Елена
(1805 г. р.)
Екатерина
(1815 г. р.)
* Калагеорги
Александр
Иванович
(1799–1864)

Иван
Анастасия Николай
(1778 г. р.) дев. в 1806 г. * Бороздина
* N. N. N.
Надежда
Осиповна
(1806–1843)
Николай
(1780–1856)
хол.

Василий
(1745 г. р.)
* N. N. N.
Иван
(1741 г. р.)
* N. Елена N.
Спиридон
(1748 г. р.)
* Чорба София Федоровна

князь Манвелов Николай Вахуштович
* N. Елена Николаевна

в Преображенском полку фурьером. Того же года, 26 ноября, кавалергардом в Кавалергардские эскадроны, при расформировали
коих поступил в Гусарский Шевича (потом Сумской) полк юнкером. Произведен в 1798 г. в корнеты, в 1802 г. в поручики. 21 ноября
1807 г. отставлен от службы за болезнью. Участвовал в сражениях
при Цюрихе и Шлате (14 и 26 сентября 1799). Поручик в отставке
(1832–1860). Депутат Новом. дворянской опеки (1833–1836). Кавалер Анны 3 ст. Помещик. В 1797 г. жил в приходе Успенской церкви
с. Плахтиевки Екат. уе. и за ним было поселян 144 м. и 131 ж. пола
душ. За ним с братом Николаем и сестрой Анастасией в 1806 г. в
Верхн. уе. состояло с-цо Морозовка, где 150 рев. душ и 933 дес. За
ним 1.07.1834 г. в Морозовке была 81 рев. душа и 312 дес. Владел в
Новом. уе. с-цом Манвеловкой и 2 039 дес. (на 23.07.1828 г.). По ревизии 1858 г. за ним в Манвеловке было 234 креп., 17 дв-х, 91 двор,
699 уд. и 13 неуд. дес. зем. В 1860 г. за ним в Верхн. уе. с-цо Морозовка, 90 рев. душ и 732 дес. В 1862 г. уже не упоминается. Жена:
N. Александра N. Дети: Елена (1805 г. р.), Борис (1806 г. р.).
МАНВЕЛОВ Иван Николаевич. Князь. Род. в 1741 г. Из рода
Манвелишвили. Поручик Донецкого пикинерного полка. В 1767 г.
поручик Желтого гусарского полка Новорос. губ. Подписал наказ
от дворян полка в Комиссию нового Уложения. Очередной табельный чин получал в 1777 г. Капитан (1776). Воевод. товарищ
Саксаганской воевод. канцелярии (1776–1779). Воевод. товарищ
Славянской провинциальной воевод. канцелярии (1780–1781).
Кол. асес. (1780). Воевода Царичанской (Алексоп.) воевод. канцелярии (1781–1784). В 1783 г. подписал в Царичанке доношение о
назаначении в с. Петриковку нового дьячка. Городничий г. Алексополя (Царичанки) (1784–1794). Над. сов. (1793). Помещик. За ним
в 1786 г. д. Манвеловка (у сл. Чаплинки) Алексоп. уе. Екат. нам., где
4 двора, 7м. и 17 ж. душ, 1700 уд. и 374 неуд. дес, а также пуст. Манвеловка (49 дес.). 31 декабря 1790 г. внесен с детьми в 4 часть РК
дв-н Екат. губ. Упоминается в 1828 г. Жена: N. Елена N. Дети: Иван
(1778 г. р.), Николай (1780 г. р.), Анастасия.
МАНВЕЛОВ Игорь Викторович. Князь. Окончил военное учще. Корнет (1918–1925). Белогвардеец. В ВСЮР и Русской Армии на Первых инструкторских пулеметных курсах до эвакуации
Крыма. Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корнилов».
Галлиполиец. Осенью 1925 г. находился в Чехословакии в составе
Алексеевского полка. Был холост.
МАНВЕЛОВ Николай Борисович. Князь. Шт.-ротмистр (1886).
Служил по выбору дв-ва в Павл. уе. Почетный мировой судья Павл.
уе. (1889). Секретарь сьезда мировых судей Павл. уе. Попечитель
церковно-приходской школы в с. Ново-Дмитриевка Павл. уе. Помещик с. Манвеловки Павл. уе. После жил в Верхн. уе. Почетный
мировой судья Верхн. уе. (1887–1889). Гласный Верхн. уездного
земства (1891–1899). Зав. Богодаровским ВКУ (1891–1894). Гласный ЕГЗС от Верхн. уе. (1891–1893). Земский начальник 6-го уч.
Верхн. уе. (1891–1899). В 1894 г. за ним в Троицкой вол. 291 дес.
Скончался 2 декабря 1899 г.
МАНВЕЛОВ Николай Васильевич. Князь. Шт.-ротмистр.
Помещик. За ним в 1835 г. в Кобыляк. уе. у с. Билыки хут. Сухая
Маячка и 100 рев. душ. Умер в Москве 20 апреля 1848 г. Похоронен в отдельной могиле на Ваганьковском клад. Жена: Бороздина
Надежда Осиповна. Род. 1 марта 1806 г. Из дв-н. Жила в Москве.
Княгиня. Умерла 9 июня 1843 г. Похоронена с сыном Аркадием на
Ваганьковском клад. Дети: Аркадий (22 марта 1834 г. р.).
МАНВЕЛОВ (МАНВЕЛИШВИЛИ) Николай Вахуштович.
Грузинский князь, дв-н Екат. нам. Сын князя Вахушта Манвелишвили. Назван гурийским князем в грамоте царя Вахтанга VI от
23 августа 1725 г. Имел брата Георгия, награжденного вотчиной за
отличия в войне с турками. Гурийский князь (1738). В 1738 г. принят на российскую службу с титулом князя. Воевал в шведскую
(1742) кампанию. В прусской (1757–1759) кампании в Гусарском
эскадроне генерала Хорвата. Капитан (1754). Сек.-майор Донецкого пикинерного полка. Сек.-майор при отставке (1761). Подписал наказ от дворян Желтого гусарского полка в Комиссию нового
Уложения (1767). Его род был внесен в 5 часть РК дв-н Екат. и
Полтав. губерний. Жена: N. Елена Николаевна. Род. в 1721 г. Дочь
казацкого старшины Полтав. полка. Дв-ка Екат. нам. и Екат. губ.
За ней, вдовой сек.-майора, в Кременчуг. уе. состояли 320 душ муж.
и 309 душ жен. пола. 31 декабря 1790 г. вдова, внесена с детьми и
внуками в 4 часть РК дв-н Екат. губ. Умерла в 1806 г. Дети: Иван
(1741 г. р.), Спиридон (1748 г. р.), Василий и др.
МАНВЕЛОВ Николай Иванович. Князь. Род. в 1780 г. Младший
брат князя Ивана Ивановича. В 1796 г. из «малолетних дворян»
определен каптенармусом в лейб-гв. Конный полк. 13 ноября того
же года пожалован кавалергардом в Кавалергардские эскадроны,
при расформировании которых снова переведен 11 ноября 1797 г. в
конную гвардию. 4 февраля 1799 г. вновь пожалован кавалергардом

МАНВЕЛОВЫ И ГАНГЕБЛОВЫ

го полка (1909). Шт.-капитан при отставке в 1913 г. В 1918 г. убит
большевиками. Жена: кн. Оболенская Людмила Николаевна. Род. 15
ноября 1892 г. Дочь дей. ст. сов. князя Николая Николаевича Оболенского (1861–1933) и Ольги Валериановны Тулуз-Лотрек (1862–
1933). Убита 24 февраля 1920 г. в Одессе. Дети: брак бездетный.
МАНВЕЛОВ Борис Иванович. Князь. Род. в 1806 г. в Новом. уе.
Поручик (1850). Шт.-ротмистр в отставке (1860–1888). Утвержден
с родом в княжеском достоинстве: «Князья Борис Иванович и дети
его Николай, Виктор, Сергей и Александра и Александр Николаевич Манвеловы признаны в княжеском достоинстве Российской
империи Высочайше утвержденным 3 июля 1863 г. мнением Государственного Совета. Внесен с детьми в 5 часть РК дворян Полтав. губ. указом Герольдии от 13 августа 1863 г. за № 5545, а затем и
Екат-й губ. Определениями Сената 2 апреля 1869 и 1 апреля 1885 гг.
к роду сопричислены князья Александр Николаевич и Александр
Александрович Манвеловы». Помещик Верхн. уе. За ним в 1850 г.
состояли: с. Большая Морозовка на р. Омельник (732 дес., 41 двор,
188 м. и 103 ж. пола душ) и с-цо Малая Морозовка на б. Водяной
(Купьевахе) (42 дес., 5 дворов, 11 м. и 10 ж. пола душ). За ним в
1860 г. состояло им. и в Новом. уе. В 1861 г. унаследовал им. в Верхн.
уе. Помещик д. Богатой Тройницы и с-ца Морозовки Верхн. уе.,
а также с. Манвеловки Новом. уе., с крестьянами которых в мае
1863 г. подписал выкупные и уставные соглашения. В Морозовке
с 84-мя, а в Богатой Тройнице с 28-ми ревиз. душами на общую
сумму 7 924 руб. Земля перешла на выкуп 1.11.1863 г. К 1865 г. за
ним оставалось 1 200 дес. в Верхн. уе. В 1882 г. за его наследниками в Верхн. уе. 291 дес. у д. Морозовки и д. Богатой Тройницы
Троицкой вол. За ними в Новом. уе. в 1885–1888 гг. 280 дес. Жена:
N. N. N. Дети: Александра, Николай, Ольга (в зам. Филипьева),
Сергей, Виктор – внесены с отцом в 5 часть РК дв-н Полтав. губ.
определением ДДС и указом ДГ ПС от 13 августа 1863 г. за № 5545.
МАНВЕЛОВ Василий Николаевич. Князь, дв. и помещик Полтавской губ. Был в статской службе в Полтав. губ. учреждениях.
Жил в Полтаве. Жена: N. N. N. Дети: Николай.
МАНВЕЛОВ Виктор Борисович. Князь. Род. ок. 1852 г. (61 год
в 1913 г.). Окончил курс наук в Имп. училище правоведения. Служил по выбору дв-ва. Тит. сов. (1897). Кол. асес. Над. сов. Кол. сов.
(1911). Зав. Успенским ВКУ Верхн. уе. (1877). Почет. миров. судья
Верхн. уе. (1887–1889). Участковый миров. судья Верхн. уе. (1889–
1897; 1913–1917). Гласный Верхн. уездного земства (1890–1917).
Земский начальник 3-го уч. Верхн. уе. (Софиевская, Марьяновская
и Ордо-Васильевская вол) (1890–1900–1914). Попечитель земских
учреждений в Софиевке и Марьяновке (1892–1914). За его отцом
в 1883 г. состояла 291 дес. Жил в им. Софиевка Верхн. уе., где за
ним в 1913 г. 300 дес. Последний раз упоминается в земской статистике в 1917 г. Жена: N. Домникия Васильевна. Княгиня. Получила
домашнее образование. Попечительница 2-го Софиевского народного училища (1892–1913) в Верхн. уе. Дети: Георгий (11 октября
1894 г. р.), Игорь.
МАНВЕЛОВ Владимир Александрович. Князь. Род. 4 февраля
1875 г. Окончил Тверское кавалер. юнкер. уч-ще по 2-му разряду и
направлен в 41-й Ямбургский драгунский полк. Окончил «успешно» офицерскую кавалер. школу. В службу вступил 11.04.1894 г.
По порядку чинов корнет (с 18.09.1897), поручик (с 18.09.1901),
шт.-ротмистр (с 18.09.1905). Награждался орденом Станислава
3 ст. (1906). Офицер для поручений Генштаба (1909). Ротмистр
(с 18.09.1909). Помощник бухгалтера Главного управления Генштаба (1912–1914). Ротмистр (на 1917 г.). Был женат.
МАНВЕЛОВ Владимир Александрович. Князь. Род. ок. 1885 г.
На 1.01.1909 г. шт.-ротмистр. Офицер для поручений при Генштабе. Жил в СПб. Жена: Инская Вера Федоровна. Актриса МХАТ в
1900–1905 гг. В спектакле «Иван Мироныч» играла роль Пырковой. Дети: на 1909 г. не было.
МАНВЕЛОВ Георгий Викторович. Князь. Род. 11 октября
1894 г. Окончил ППКК в 1912 г. Награжден медалью «В память
200-летия Полтавской битвы». В 1914 г. окончил Николаевское кавалер. училище. Участник Первой мировой войны. Шт.-ротмистр
3-го гусарского полка. Расстрелян большевиками 18.01.1918 г. на
ст. Успенской Таганрог. округа ОВД. Был холост.
МАНВЕЛОВ Григорий Николаевич. Род. 14 марта 1882 г. в Либаве. Воспитывался в Симбирском кадет. корпусе, откуда в 1897 г.
переведен в Пажеский корпус. В 1899 г. переведен в младший
специальный класс. 13 августа 1901 г. произведен из фельдфебелей корнетом в Кавалергард. полк. В 1902 г. назначен заведовать
молодыми солдатами в 3-м эскадроне. Корнет. Был холост. Убит
взбунтовавшимися крестьянами 8 июня 1906 г. в своем имении в
Уфимской губ.
МАНВЕЛОВ Иван Иванович. Князь. Род. в 1778 г. Старший
брат шт.-ротмистра князя Николая Ивановича. В службe с 1796 г.
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Азов. — Азовской
Алекс. — Александровский
Александр. — Александрийский
Алексоп. — Алексопольский
алм. — алмазы
асес. — асессор
ассиг. — ассигнации
артил. — артиллерия
б. — балка
бан. — с бантом
Бахм. — Бахмутский
бунчук. — бунчуковый
ВВД – Всевеликое Войско Донское
ВВК – Войско верных казаков
ВД – высочайший двор
Верхн. — Верхнеднепровский
ВКУ – Военно-конный участок
ВО – военный округ
войск. — войсковой
вол. — волость
ВПГ – Временное присутствие Герольдии
ВСЮР – Вооруженные силы Юга России.
г. — город/год
ГАДО – Государственный архив Днепропетровской области
гв. — гвардия
ГВК – Генеральная войсковая канцелярия
ген. — генерал
город. — городовой
г. р. — год рождения
губ. — губерния/губернский
д. — деревня
дв-н – дворянин
дв-х – дворовых
дей. — действительный
дес. — десятина
ДГ – Департамент Герольдии
ДДС – Дворянское депутатское собрание
дей. — действительный
ДНИМ – Днепропетровский национальній исторический музей
Донец. — Донецкий
ЕГВ – Екатеринослаские губернские ведомости
ЕГЗС – Екатеринославское губернское земское собрание
ЕГЗУ – Екатеринославская губернская земская управа
ЕГКДП – Екатеринославское губернское по крестьянским делам присутствие
ЕВ – его величество
ЕИВ – его императорское величество / высочество
Екат. — Екатеринославский
ЕКИП – Екатеринославская контора иностранных поселенцев
Елисавет. — Елисаветградский
ЕУАК – Екатеринославская ученая архивная комиссия
ж. — женского пола
жел. дор. — железная дорога
жен. — женского
жит. — жители
зам. — замужем, в замужестве
зем. — земля
землевлад. — землевладелец / землевладелица
земск. — земский
значк. — значковый
Изюм. — Изюмский
им. — имение/имени
Имп. — императорский
ин-т – институт
КВЖД – Китайская восточная железная дорога
кв. — квадратный
клад. — кладбище
кн. — князь/княжна/княгиня
кол. — коллежский
Конград. — Константиноградский
кор. — короной
креп-х – крепостных
КРС – крупный рогатый скот
лич. — личный
м. — мужского пола
май. — майор
малорос. — малороссийский
Мариуп. — Мариупольский

Мелитоп. — Мелитопольский
меч. — мечами
м-ко – местечко
муж. — мужского
над. — надворный
нам. — наместничество
непремен. — непременный
неуд. — неудобная
Новом. — Новомосковский
НОСХ – Новомосковское общество сельских хозяев
НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка
о. — остров
обл. — область
ОВД – Область Войска Донского
ОВК – областной военный комиссариат
ок. — около
Ольвиоп. — Ольвиопольский
Ольгоп. — Ольгопольский
Оп. — опись
ОФ – отдел фондов
Павл – Павлоградский
ПГМ – План Генерального межевания
подполк-к – подполковник
полк-к – полковник
Полтав. — Полтавская/Полтавский
пом. — помещик
потом. — потомственный
ППКК – Петровский Полтавский кадетский корпус
предвод. — предводитель
проч. — с прочими
пр.-майор – премьер-майор
ПСЗ РИ – Полное собрание законов Российской империи
ПС – Правительствующий Сенат
пуст. — пустошь р. — река
РА – Русская Армия
РАН – Российская академия наук
РГИА – Российский государственный исторический архив
рев. — ревизия/ревизская
рег. — регистратор
РК – родословная книга
Род. — родился
Ростов. — Ростовский
ротм. — ротмистр
руб. — рублей
РФ – Российская Федерация
с. — село
саж. — сажень
св. — светлейший
сек.-майор – секунд-майор
сек. — серетарь
сереб. — серебряный
сл. — слобода
Славян. — Славяносербский
Славянск. — Славянский
СО – сенатское определение
соб. — собственный
сов. — советник
совм. — совместный
СПб. — Санкт-Петербург
ст. — статский/станица/станция
СХС – сербов, хорватов, словенцев
с-цо – сельцо
тайн. — тайный
тит. — титулярный
тов. — товарищ
УАПЦ – Украинская автокефальная православная церковь
уд. — удобная/удобной
уе. — уезд
ул. — улица
ун-т – университет
уроч. — урочище
уч. — участок
уч-ще – училище
Харьков. — Харьковский
Херсон. — Херсонский
хут. — хутор
шт. — штаб/штабс
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