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Завдяки зусиллям грецьких священиків і вчителів
кримські школи стали осередками поширення не лише
письменності, але й національного духу, який сприяв
збереженню етнічної самосвідомості, основ етнокультури
греків Криму.

* * *

Отже, етнос маріупольських греків, які є одним з
небагатьох народів, що здавна мешкають на території сучасної
України, сформувався в Криму в період середньовіччя. В його
культурі відображений період їх існування у візантійській
Тавріці і Кримському ханстві. Протягом XV-XVII ст. греки
Криму в результаті потужного процесу міжетнічної інтеграції
набули специфічних етнокультурних і мовних рис, за якими в
складі цього етносу виділилися дві субетнічні групи - греки-
румеї та греки-уруми.

Внаслідок різноманітних культурних і

зовнішньоторговельних зв язків з грецьким світом
Константинополя, островів Архіпелагу, Смирни і Трапезунда,
а також завдяки діяльності православних монастирів і храмів
та керівництву духовних владик православної общини 
греки  як уруми, так і румеї  протягом століть існування в
іншокультурному оточенні зберегли свою мову, духовність,
звичаї, особливості суспільного устрою й неоціненні традиції
народної освіти, які й перенесли з Криму на південно-східні
українські землі наприкінці XVIII ст.
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дворянства, бо якщо в Речі Посполитій шляхта була панівним
владним станом і займала домінуюче становище в суспільстві,
то в Росії вона потрапила в суспільство, де над всіма станами
стояло самодержавство. І тепер її становище стало
субдомінантним і мало дуалістичний характер. По-перше, по
відношенню до російського дворянства та царату, як відмінне
за національно-релігійними та суспільно-політичними
традиціями. І по-друге, дворянство, хоча і займало в Росії
панівне становище на ієрархічній становій драбині
російського суспільства, але було залежним від волі монарха.

Особливу увагу привертають такі укази; від 28 травня
1772 р., який залишав усіх мешканців приєднаних земель в
тому чині й стані, до якого вони споконвіку належали і
надавав їм захист з боку держави; 27 березня 1793 р.  про
надання шляхті прав та привілеїв, якими користується
дворянство російське; 20 жовтня 1794 р.  про збереження
прав приватної власності на нерухомі маєтки і кріпаків, якими
поміщики володіли згідно законів Речі Посполитої; 14 грудня
1795 р. - про підтвердження прав, вольностей і привілеїв,
якими здавна користуються в Росії стани з волі імператора ; 29
жовтня 1796 р. - про збереження інституту приватних міст, які
існували на Правобережній Україні1.

Укази, що були прийняті після другого та третього
розділів Польщі, переслідували мету зняти суспільну
напругу з шляхетства, показати йому, що особливих,
надзвичайних змін його суспільного становища у нових
політичних умовах не відбудеться. І це було досить
далекоглядним кроком катерининської адміністрації, бо
повстання 1794 р. під проводом Т.Костюшко могло
отримати, в разі помилкової політики царату щодо колишніх
польських територій, значну допомогу з боку шляхетства.
Одночасно з поширенням на шляхетство прав і привілеїв
російського дворянства імперський уряд Катерини П
провадив політику зменшення впливу національно-
релігійних (мови, католицького та греко-римського
віросповідань) і юридичних чинників на ситуацію в регіоні,

1 Полное собрание законов Российской империи (далі  ПСЗ).-
№13808,17108,17264,17418.
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заявивши про поширення на приєднані території
загальноросійських законів, що фактично відміняло
праводію найбільш застарілих, на думку росіян, положень
Литовських статутів. Відбувалося закриття монастирів й
училищ при них, масове навернення уніатів (греко-
католиків) у православ'я. За два роки (1794-1795 рр.) у
православну віру було залучено близько трьох мільйонів
уніатів2. Більш докладно про відносини церкви й шляхетства
мова піде нижче.

Основну увагу хотілося б звернути на інкорпорацію та

нобілітацію шляхетського стану Правобережної України до
стану російського дворянства. Окремі дослідники
стверджують, що суспільно-економічний лад на приєднаних
у результаті розділів Польщі землях залишився без змін.
Однак, на нашу думку, це не відповідає дійсності, хоча не
можна не згодитися з іншою думкою, що в соціально-
матеріальній сфері шляхетство не тільки не програло, а
навіть виграло. Адже, тепер у своїх складних стосунках із
закріпаченим українським селянством шляхта могла
спертися на міцні плечі законодавство російської держави.
Саме цієї внутрішньої політичної стабільності не вистачало
Речі Посполитій3. За це шляхетство розплатилося тією
необмеженою владою, якою воно користувалося у Польщі, а
тому мрії про збереження такого порядку в Російській
імперії слід було залишити4.

Шляхетський стан Правобережної України, як і в
цілому Речі Посполитої у XVIII ст., не складав єдиного
монолітного тіла. В ньому виокремлювалися різні групи-
категорії: магнати, або шляхта фільваркова, шляхта
малоземельна, або часткова, і численна група шляхтичів без
землі, або безрольна. В цій найбільш численній та найменш

2 Документы объясняющие историю западно-русского края и его
отношение к России и к Польше. - СПб, 1865. - CCLIV; Смолій В.А.
Возз єднання Правобережної України з Росією. - К., 1978. -С. 158.
3 Франке I. Король "балагулів" Антон Шашкевич і його українські
вірші // Записки наукового товариства імені Шевченка. - Львів, 1904.
- Т.57. - С. 5-6.

4 Документы объясняющие историю западно-русского края... - №
CCLXII.
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забезпеченій шляхетській групі можна виділити також
окремі категорії  шляхту міську (або буркову) чиншову та
службову5.

Шляхта чиншова становила найбільш численний

прошарок третьої категорії, який був позбавлений нерухомої
власності і повністю залежав від магнатів, бо жив на їхніх
землях і платив за це чинш або оброк (після розділів він
становив не менше 25 крб.). Вони також залежали від
магнатів-поміщиків, які з 1768 р. добилися в Речі Посполитій
участі чиншової шляхти в сеймах. Але Конституція 1791 р.
це право, спираючись на досвід останніх років (який
засвідчив залежну роль цієї категорії шляхти від магнатських
угруповань) скасувала. Укази Катерини II про часткове
відновлення чинності польського законодавства на
принципах доконституційних часів повертали чиншовиків
знову в залежність від поміщика6, але у шляхетства вже не
було такої суспільно-політичної влади, як за часів Речі
Посполитої.

В 1796 р. катеринославський, таврійський та
вознесенський генерал-губернатор князь Зубов пропонував
імператриці раз і назавжди вирішити питання про чиншову
шляхту, надавши для її землевпорядкування один мільйон
десятин, і, таким чином, вирвати її з-під впливу більш
заможних представників шляхетського стану, зокрема на
Правобережжі. Смерть Катерини II у листопаді 1796 р. не
дала можливості реалізувати цей законопроект7.

. Коронація імператора Павла І ознаменувала поворот у
російській як внутрішній, так і зовнішній політиці, яку новий
імператор здійснював у кардинально протилежному
напрямку, ніж його мати. У повному правовому обсязі на
колишніх польських землях було відновлено правову дію
Литовських Статутів та Конституції 8 травня 1773 р., в тому
числі на Правобережжі, введено до вжитку польську мову,
деякі регіони було вилучено з-під дії російських законів,

5 Бовуа Даніель. Шляхтич, кріпак і ревізор: Польська шляхта між
царизмом та українськими масами (1831-1863). - К., 1996. - С.60-61.
6 Незабитовский В. К вопросу о чиншевом владении в западных
губерниях - К, 1883. -С.72-76.
7 Там же.
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здійснено новий поділ імперії на губернії тощо8.
В результаті адміністративної реформи Павла І

наприкінці 1796 р. Уманський повіт було включено до
складу Київської губернії, а його розміри дещо збільшилися
за рахунок сусідніх повітів, в основному

Катеринопольського. Останній було перейменовано (1797 р.)
в Звенигородський9.

19 жовтня 1798 р. указом Павла І повітові та
підкоморські суди в зв язку з малочисельністю були
ліквідовані у Васильківському. Черкаському та Уманському
повітах Київської губернії. Також об єднувалися судові
органи Васильківського і Богуславського, Черкаського і
Чигиринського, Уманського і Звенигородського повітів, що
1.1. Фундуклей помилково вважав повною ліквідацією цих
повітів. На початку XIX ст. указом Олександра І судові
органи в повітових містах Богуславі, Чигирині, Умані,
Липовці та Махновці було відновлено. Нові вибори на судові
посади повинні були відбутися 1 вересня 1805 р.10

Як бачимо, малочисельність легітимного дворянства,
зокрема на Уманщині, спричинила тимчасову ліквідацію
судово-станових органів. Причина була досить вагомою,
якщо врахувати, що інкорпорація та нобілітація
правобережного шляхетства тільки-но розпочалася. Вище
вже наголошувалося, що переважна більшість шляхетства
належала до безземельної категорії, а "російська влада
внесла істотні зміни, які полягали у тому, що лише ті
соціальні верстви, які можна зарахувати до числа
землевласників, починаючи з найменших (szlachta
zagrodowa, cząstkową, що має лише невеликі наділи) і до
найбільших (szlachta folwaroczna, magneteria), вважалися
єдиним цілим і мали громадські права, якими в Росії

8 Корф С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие
1762-1855 годов. -СПб., 1906. - С.229; ЦДІА України.  Ф.49, оп.З,
спр.135, арк.1-2. 9; ПСЗ.- 1796. -12.ХП. -№ 17634.
9 Там же.
10 Там же, - № 21440; Статистическое описание Киевской губернии
изданное тайным советником, сенатором Иваном Фундуклеем. -
СПб. 1852. -Ч. 1. - Предисловие.



36

користувалося дворянство, дворянський стан 11.
Статистичні дані подають нам картину внесення

правобережних шляхетських родів до дворянських книг, як
це було встановлено з 1785 р. З 1796 р. до 1830 р., за даними
І.І. Фундуклея, до дворянської родовідної книги Київської
губернії було внесено 954 особи, що належали до шляхетства
Уманського повіту11 12 13. Були роки, коли до книги не вносилося
жодної особи, наприклад, у 1796-1800, 1821-1823 рр. Якщо
зробити відсотковий аналіз внесення до дворянських книг за
окремі періоди кінця XVIII - початку XIX ст., то на основі
репрезентованих І.І. Фундуклеєм даних отримаємо
наступний результат:

1) з 1796 по 1805рр.  496 осіб  52,2 %;
2) з 1806 поі 815рр.  228 осіб  23,9 %;
3) з 1816 по 1825 рр._ 209 осіб  22,95 %;
4) з 1826 по 1830 рр.  21 особа  1,95 %.
Цей аналіз дає можливість зробити висновок, що

активність шляхетських родів Уманщини щодо легітимізації
своєї станової належності була більшою в перший період і
поступово зменшувалася до 1830 р. Цікаво також і те, що під
час російсько-французських війни 1812 рр., спостерігається
майже абсолютний спокій шляхти за своє становище, а після
неї відбувається різке збільшення легітимного дворянства:
1806 р._ 11;1807 р._7; 1808 р. 40: 1809 р.  II; 1810 р.
 30; 1811 р.  8; 1812 р.  1; 1813 р.  15: 1814 р.  23:
1815 р. 821 .

Безумовно, такі колізії пов'язані з тими надіями, які
покладало правобережне шляхетство, та й польське в цілому,
на Наполеона Бонапарта. Це було можливим виходом із
складної ситуації, в якій опинилася шляхта: з одного боку,
російське самодержавство, а з другого  українське
населення. З 1807 р. (проголошення Варшавського
герцогства) мрія про допомогу Франції стала більш
реальною, а вступ французьких військ на територію
Російської імперії і невдачі царських військ сприяли все

11 Бовуа Даніель. - Назв, праця. - С.61. 12.
12 Статистическое описание Киевской губернии... - Ч. 1. - С. 191.
13 Там же.
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більшим симпатіям, які плекали шляхтичі і не тільки поляки,
до Наполеона. З колишніх українських земель Речі
Посполитої до потенційних визволителів від влади царату
надходили не тільки листи з симпатіями, а й значні кошти,
інформація про розташування та рух російських військ;
багато шляхтичів перейшли кордон, щоб допомогти
французам14.

Поляки брали досить активну участь у російській
кампанії Наполеона, особливо при взятті Смоленська.
Польські частини нараховували 85 тис. чол. і ділилися на 17
піхотних та 16 кавалерійських полків. Але незважаючи на це,
вони не утворювали в складі наполеонівських військ єдиного
цілого15. Поразка Франції, невдале повернення Бонапарта до
Парижа  все це означало втрату для польської спільноти
надій на допомогу з-за кордону. І тому майже всю свою
енергію стан направив на пошук нових варіантів, але тепер
внутрішніх, і правобережну шляхту (вже й не знати, яка
вона українська з крові, польська з способу життя й
політичних переконань) знову закручує шалений вихор
історії . Одних відносить до політичної батьківщини 
Польщі, і вони накладають головами "за вольносьць" у
польських повстаннях 1830 та 1863 рр. Інші перебираються
до стану сильнішого і, зросійшчившись, знову потрапляють
"у дядьки отечества чужого 16.

Однак, повернімося до питання про внесення
шляхетських родів Правобережної України до дворянських
книг. Дані Фундуклея вважаються найбільш повними, але
серед них відсутні відомості про період, коли Уманщина
входила до складу Вознесенського намісництва. На жаль,
вони майже втрачені, збереглися тільки окремі відомості про
незначну кількість родів. Так, у 1796 р. до шостої частини

14 100 лет борьбы польского народа за свободу: По Б.Лимановскому,
Л.Кульчицькому и др. І Сост. под ред. Ю.Подвинского. - М., 1907.-
С.31-32; Ефименко А Я История украинского народа. - К., 1990. -С.
358.

ь 100 лет борьбы польского народа... - С.39-50.
16 Яковенко Н. Україна аристократична (генеалогічні новели) // На
переломі: Друга половина XV-перша половина XVI ст.: Історія
України у прозових творах і документах. - К., 1994. - С.329.7.
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дворянської родовідної книги Вознесенської губернії
(протоколи передані до Київської губернії для внесення в
губернську книгу) було записано три родини: 22 березня 
Заблоцьких і Дашковських, а 18 жовтня  Крижанівських17.

Колишній унтер-офіцер польської служби Яков Іванов
Заблоцький, шляхтич с. Краснопілка мав двір з різними
будівлями і по ревізії 1795 р. в оклад не записаний. Він разом
з синами Федором, Михайлом, Гаврилом і братом Іваном, з
синами Григорієм, Іллею, Павлом, за рішенням
Вознесенської комісії по розбору дворянських справ
відповідно до ст. 82 Дворянської грамоти підлягав внесенню
до шостої частини родовідної книги. Про що і була йому
видана на підставі ст.85 грамота. За оформлення документів
Заблоцький заплатив до казни 20 крб.18

Кіндрату Дашковському, що серед інших доказів на
дворянство (на відміну від Заблоцьких) представив родовий
герб Тржимала" з описом, і чисельність роду (12 чол,),
довелося заплатити за документи 50 крб. Весь рід проживав
у с.Багва на дворі Кіндрата19. Рід Крижанівського Леонтія
Михайлова (13 чол.) мешкав у сс.Соколівка та Антонівка й
мав власні двори та присадибні будівлі, але не володів
селянами і займався хліборобством20.

Наведені приклади доводять, що по-перше, кількість
осіб і родів, внесених до родовідної книги Київської губернії
в кінці XVIII ст., була безумовно більшою, адже підрахунок
вівся по одній особі  голові роду; по-друге, незаможні
шляхтичі намагалися якнайшвидше підтвердити своє
дворянське походження, які за своїм побутом та заняттями
наближалися до простого народу.

Дані висновки підтверджують свідчення маршала
дворянства Київської губернії Козловського в його
повідомленні Київському військовому губернатору. Маршал
зокрема вказував на те, що з сорока тисяч душ шляхтичів
переважна більшість бідна і немає документів на російське

17 ДАКО. - Ф.782, оп.2, спр.895, арк.57-69.
18 Там же.  Арк. 57-60.
19 Там же. - Арк. 61-65.
20 Там же.  Арк. 66-69.
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дворянство21.
Базуючись на архівному грунті, було встановлено 689

осіб, або 72.2% від даних Фундуклея, внесених до родовідної
книги Київської губернії за 1797-1830 рр. З них 609 або 88,38
% було внесено до першої частини, до другої  6 або 0,87
%, до третьої  2 або 0,29 % і до шостої 72 або 10,45 %22.

Навіть якщо додати 33 особи з встановлених трьох
родів, що було внесено до Вознесенської дворянської
родовідної книги, то істотних змін не відбудеться. До першої
 84,4%; до другої  0.84%; до третьої  0,27% і до шостої
- 14,5%. Як бачимо, більшість легітимного дворянства
Уманського повіту було внесено до першої частини, що
свідчить про намагання незаможного шляхетства, яке
начибто мало ' докази" давнього походження до 100 років23,
якнайшвидше отримати ; підтвердження свого

привілейованого статусу за законами Російської імперії.
Наприкінці XVIII ст. в Уманському повіті проживало

2199 осіб (чол. статі) шляхетного походження, в тому числі
один граф. Шляхта становила 4,8% від усього чоловічого
населення (46547) повіту, а 2198 осіб належали до так званої
чиншової шляхти. В Умані відсоток шляхетства серед

. загального населення (1206) становив 9,8% (119)24.
На 1824 р. чисельність чиншового шляхетства (куди

входили і легітимні дворяни) істотно не змінилася. В
Уманському повіті й Умані на той час проживало 2260 чол. і
2281 жін., які належали до чиншової шляхти. Вони
становили 3,59% від усього населення повіту (127582) і
мешкали в 1118 будинках різних населених пунктів. Всі
помешкання ділилися на добрі, посередні та погані. Так, в
Уманському повіті (без м.Умаиь) розподіл був таким: добрих
будинків  374, або 36,6%; посередніх - 383, або 37,4%;
поганих  266, або 26%. У м. Умані ці дані були відповідно:
добрих  20, або 21%; посередніх  50, або 52,6%; поганих
 25, або 26,4%. У середньому в одному помешканні

21 ІР.-Ф.Х,№7167.
22 Підраховано за: ДАКО.  Ф.782, оп.2, спр. 331, 334, 337, 355, 359,

СП гм і
70, 378,395,401,411.
ПСЗ, № 16187 (ст. 77).

24 IP. Ф.ІІ,№ 19517.



40

проживала шляхетська родина з чотирьох осіб25. Ці дані
також підтверджують положення про те, що основну масу
шляхетства Правобережної України становили незаможні
особи і саме вони, як видно з наведених вище прикладів,
намагалися якнайшвидше добитися визнання за ними прав та
привілеїв дворянства російського.

В той же час спостерігається ігнорування з боку
правобережної шляхти цивільної та військової служби
російському престолу. Хоча були окремі випадки, коли
представники шляхти (в основному магнатських родин)
йшли на російську службу. Так, зокрема рід Потоцьких з
Тульчина в період до 1830 р. делегував на службу
Олександра, Болеслава, Станіслава26.

Одночасно з процесом нобілітації уманського
шляхетства відбувався процес відшукання кріпаками свого
давнього елітного статусу в нових суспільних умовах. В 1801
р. до Уманського повітового суду з позовом про помилковий
запис у піддані графа Потоцького шляхтича Данила
Щуцького звернувся священик с. Ольшанки Дмитро
Щуцький. Священик аргументував свій позов тим, що
Данило проживав з 1795 р. у с. Кожухівці і по ревізії серед
залежних селян не записаний. Слід додати, що по ревізькій
казці церковним служителям 1797 р. Дмитро Щуцький
записаний як дворянин, і це свідчить про легітимізацію цього
шляхетського роду по російських законах. Економ графа
Потоцького Барановський навпаки стверджував, що Данило
по ревізії 1795 р. записаний кріпаком у с. Кожухівка27.

1805 р. житель с.Перегонівки Кульчевський доводив
своє шляхетство на підставі того, що його рідні брати Іван,
Фома та Дмитро записані шляхтичами, а Олександр є
священиком. Крім того, дворянське походження роду
підтвердило Подільське дворянське депутатське зібрання,
яке видало диплом від 8 червня 1804 р.28

Про помилкове зарахування його до кріпаків

2э ДАКОФ.  Ф.2, оп.З, спр.375, арк.З зв.-14.
26 ЦДІА України.  Ф.49, оп.2, спр. 1440; Ф.533, оп.2, спр.664, арк.8.
27 ДАЧО.  Ф.833, оп.1, спр.2; ДАКО.  Ф.127. оп. 1015, спр.120 а,
арк 188.
28 ДАЧО. Ф.833, оп.1, спр.8.
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Потоцького клопотався і шляхтич Іван Кржижанівський,
вихрещений з євреїв 1797 р., який намагався таким чином
уникнути (за твердженням управителя маєтку ця особа
записана 1800 р. кріпаком) сплати боргу, імовірно чиншу. До
1804 р. він проживав у с.Ухожій, а потім, одружившись з
дочкою шляхтича Шимона Мацієвського (дворянство роду
підтверджено свідоцтвом депутатів дворянського
депутатського зібрання Київської губернії у 1808 р.) 
Палажкою, переїхав до с.Кожухівки . Нащадків Івана
Кржижанівського було затверджено в дворянстві
російському в 1817 р. і внесено до першої частини
дворянської родовідної книги Київської губернії. Цікаво, що
в 1817 р. у них вже значився родовий герб 'Крупина", хоча в
Росії його вони могли отримати тільки від імператора29 30.
Імовірно, що всі документи про давнє шляхетське
походження Кржижанівських були фальшивими.

В XVIII ст. на Правобережжі відбувалася так звана
народна колонізація, сюди хлинули юрби селян, міщан і,
звісно, шляхти. Одні шукали тут волі від панського свавілля,
інші намагалися повернути занедбані родові маєтки чи то
невеликі наділи. Але на шляху повернення, зокрема
української шляхти, стали магнати, яким нащадки
української еліти частіше не могли протистояти. Українське
панство змушене було полонізуватися та окатоличуватися,
але і це не допомагало31.

Ще в більш складному становищі знаходилися (ця тема
вимагає більш детального і ґрунтовного дослідження),
нащадки козацьких родів, які у силу різних обставин
залишилися на Правобережній Україні. В умовах колонізації,
а потім виникнення слобід вони опинилися серед тих, кого в
основному наприкінці XVIII ст., було записано у кріпаки.

У 1810 р. шляхтичі Канішевські (с. Гордашівка)
отримали від Уманського повітового стряпчого Івана
Дахорського свідоцтво про те, що вони належать до
польської шляхти, їхнє шляхетне походження також

29 Там же, спр. 15; ЦДІА України.  Ф.220, on. І, спр.589.
30 ДАКО.  Ф.782, оп.2, спр.401, арк.987-990.
j| ЕфименкоА.Я.  Указ.соч.  С.357.
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підтвердив шляхтич Йосиф Литинський, але економ
Торговицького ключа в своєму листі доводив, що Гордій
Канішевський, він же Диба разом із своїми родичами
записаний по ревізії 1795 р. серед селян Потоцького32.

Вільність від кріпосної залежності намагалися
відшукати і Корницькі (Тимченки), які доводили свою
належність до чиншової шляхти. Згідно ревізій уманських
маєтків кінця XVIII ст. і 1811 р. Томаш Томашов із синами
Лукашем, Іваном  1, Іваном  2, Григорієм та Іллею,
записаний серед залежних селян Потоцького в сс.Юрківці,
Любашовці33. Серед козаків Білоцерківського полку в
середині XVII ст. був Павло Тимченко34, але довести, що
вони належали до одного роду, досить важко. Зауважимо, що
дослідження безпомісної шляхти також вимагає окремого
дослідження.

Після поділів Речі Посполитої значна кількість шляхти,
в основному конфедератів, що не прийняли російську владу,
емігрувала. Але політичний порядок в Австрії та Прусії щодо
польського населення був ще більш суворішим, ніж у
Російській імперії35, а тому відбувається повернення
шляхтичів- емігрантів на правобережні українські землі та до
Польщі. У 1807 р. австрійського підданого Домазея
Дойського, відповідно до указу імператора Олександра І від
9 січня, було записано до числа дворян Уманського повіту із
складенням присяги на вірність російському престолу36 37.
Також з Австрії до Росії на початку XIX ст. повернулися
активні учасники Торговицької конфедерації Бельські,
Богуславські та інші. Загалом відсоток цих шляхтичів
становив близько 2% затверджених у дворянстві Уманського

37

повіту .

Указ Павла І від шостого лютого 1797 р. встановив

32 ДАЧО.  Ф.833, on. І, спр.20.
33 Там же.  Спр. 26.
34 Реєстр Війська Запорозького 1649 року. - К., 1995. - С .191.
35 Документы объясняющие историю западно-русского края... 
C.CLXI1.

36 ДАКО.  Ф. 1, оп.295, спр.2076, арк.7.
37 Підраховано за: ДАКО.  Ф.782, оп.2, спр.331, 334, 337, 355, 359,
370,378,395,401,411.
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порядок дворянських виборів маршалів і хорунжих в
українських губерніях, в тому числі і в правобережних38. Але
станове дворянське самоуправління за цей період особливої
ролі не відігравало, бо займалося в основному видачею
документів про дворянське походження і допомагало
проведенню ревізії, описів тощо. Серед учасників
дворянського зібрання Уманського повіту кінця XVIII -
початку XIX ст., ми не знайдемо Потоцьких. які незважаючи
на це, керували життям повіту. В основному серед виборців
та кандидатів переважали представники дрібно- та
безпомісного дворянства, які володіли маєтками згідно
заставного права або тримали магнатські села в посесії. З 8
уманських дворян, що прибули на вибори до Києва у 1802 р.,
тільки один був поміщик, який мав маєток на
Звенигородщині. Троє належали до категорії заставних
власників маєтків, в яких було не більше 220 душ, а чотири
були орендними власниками сіл. в яких проживало від 185 до
290 душ39.

Серед встановлених маршалів дворянства Уманського
повіту аж до 1809 р. переважали дворяни, які не мали тут
помісного землеволодіння: 1797-1800 рр.  Юзеф
Равіцький40; 1800-1802 рр.  Ксаверій Дембовський41; 1802-
1805 рр.  Фелікс Тишковський42; 1805-1808 рр.  Кароль
Грушецький43. Всі наступні предводителі  мали
землеволодіння на Уманщині: 1809-1811-? рр.  Ян (Іван)
Стахурський (с. Христин івка)44; 7-1814 р.  в.о.
предводителя, хорунжий Онуфрій Хасецький
(с.Томашівка)45; 1815-1817-7 рр.  Станіслав Шолайський

38 ПСЗ. №17789.
39 IP.  Ф.П, №7172.
40 ДАКО.  Ф.2, оп.З, спр.З, спр.376, арк.46-47.
41 Там же.  Ф.782, оп.2, спр.359, арк.801,816; IP.  Ф.П, № 7169.
42 Там же; ДАКО.  Ф.782, огі.2, спр.359, арк. 742.
4j Там же.  Спр.379, арк.848; спр.565, арк.543.
44 ЦДІА України.  Ф.533, оп.1, спр. 1399, арк. 18; ДАЧО.  Ф.833,
оп.І, спр.59, арк.5.
45 ДАКО.  Ф.782, оп.2, спр.401, арк. 1028.
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(сс.Ладижинка, Шарина, Текуча)46; ?-1823-7-1830 рр.  Ян
(Іван) Марковський (с. Обозівка)47; 1827-1828 р.  в. о.
предводителя хорунжий М. Мегелицький (с. Ольшанка)48.

Спроба самодержавства шляхом інкорпорації
шляхетства до стану російського дворянства перетворити
його на союзника, на нашу думку, не увінчалася успіхом, бо
ці заходи не могли повернути шляхті її панівного положення
часів Речі Посполитої. Саме ностальгія за цією могутністю,
поряд з іншими прчинами, і призвела до повстання 1830-
1831 рр., в якому уманська шляхта відіграла не останню
роль.

46 Там же.  Спр.393, арк.251; спр.401. арк. 1000.1021; Сказання о
населенных местностях Киевской губернии или статистические,
исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках

и городах, в пределах губернии находящихся собрал Л.Похилевич. -
К., 1864.-С.356-358; ЦДІА України.  Ф.49, оп.2, спр. 1758, арк. 116.
47 Там же.  Спр.411, арк. 1087; Ф.533, оп.2, спр.664, арк.8; Спр.
180, арк.28.
48 Там же; ДАКО  Ф.782, оп.2, спр.411, арк. 1095; Спр.414, арк. 161.


