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РОЛЬ КОЗАЦЬКО-СТАРШИНСЬКОГО РОДУ ЫОВАЙСЬКИХ 
(КАТЕРИНОСЛАВСЬКЕ ВШСЬКО) В КУЛЬТУРНОМУ ТА

ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ РЕГЮНУ ' Л

У данУй статт1 розглядаеться участь старшини Катерино- 
славського \'ррегулярного формування у  колошзацУУ та господарсъкому 
освоенш земель Швденно-схУдноУ Украгни на прикладУ козацько-стар- 
шинсъкого роду 1ловайських. На основI друкованих матерУалУв дослн 
джуеться Ух роль у  духовному та культурному розвитку краю.

У статтУ розглядаеться участь родины у  будУвництвн церков та 
церковно-парафУялышх шкУл власним коштом на землях, якУ належали 
1ловайським. Особлива увага у  дослУдженш звертаеться на меценат
ство, направлене на реконструкцУю та розвиток Святог1рського мо
настыря.

КлючовУ слова: родина 1ловайських, Катеринославсъке козацьке 
вУйсъко, СвятогУрський монастир, меценатство, колошзащя земель.

Наприюнщ XVIII -  на початку XIX ст. у швденно-схщному 
репою Укра'ши попалась «колошзащя» вшьних земель. Одним з н 
напрямюв був «старшинський» -  колошзащя земель старшинами 
Катеринославського ¡ррегулярного формування, що сформувалось 
наприюнщ XVIII ст. та охороняло рубеж! швденно-схщного регюну. 
Займаючи вшьш землц старшини насамперед виступали меценатами 
у духовному та культурному розвитку краю, освоювали незаймаш 
територп. 3 IX допомогою поступово вдалося ствердити роль право- 
слав’я на ГПвденному сход! Украши, сприяти розвитку багатогран- 
ност! духовно! культури. ч

У дан!й статт! детальшше зупинимось на учасп старшини Ка
теринославського вшська у духовному розвитку краю на приклад! 
роду 1ловайських.

В юторк)граф!чних досл!дженнях проблема «старшинсь- 
ко!» колон!зац!! та меценатства була нар!жною для багатьох вче- 
них. Серед них слщ назвати: О. Жилянську [1, с. 8], яка у своему 
дослщженш звернула увагу на соц!альний та профес!йний стан,
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I  аявний каштал благод!йник!в, як!, у свою чергу, робили все необ- 
f Н|дНе для духовного та культурного розвитку краю, В. Мозгового 
I с. 8], I. Федорченка, I. Суровцеву, Т. Литвинову [3, с. 10-11].
■ ’ Бшьш детально про благод!йн!сть родини 1ловайських йдеть-
I  ся У працях О. Шамрая, В. Дедова, яю на основ! археолопчних ма- 

тер1ал!в дослщили те, що ця родина займалася меценатством у Свя- 
т о г ! р с ь к ! й  обител!: постшно видшялися кошти для п!дтримки р!зних 
проект!в, що сприяли розвитку монастиря. Так, О. В. Шамрай родину 
¡ловайських поставив поряд ¡з знаменитою родиною О. М. Потьом- 
юна, яка допомогла в!дкрити обитель 1844 р. [4, с. 35]. Спид зазна- 
чити, що з1браний вченими матер!ал nir в основу статт! Л. В. Гусака
[5, с. 82-84].

1ловайсыа -  знатний дворянський родовщ, який бере св1й по
чаток вщ Мокея Иосиповича в XVIII ст. Козаки-дворяни 1ловайськ! 
були синами свого часу, свого стану та вщповщних погляд!в, але при 
всьому цьому вони були смшивими та у вищ!й Mipi вмшими во!на- 
ми-полководцями, вщважними патр1отами Батьк!вщини. Разом з тим 
Гловайсью брали активну участь в буд!вництв!, розвитку багатьох
населених пункпв Донецького краю.

Так, наприклад, сини 1вана Моюйовича Дмитро та Олексш, 
внук Иосип Васильович 1ловайсью мають безпосередне вщношення 
до заселения швденно-схщного репону. Зокрема, вшськовий отаман 
Олекс!й 1ванович у 1777 р. заснував у свФх володшнях на правому 
берез! p. Miyc слободу Олекспвку. А вже 21 серпня 1784 р. жител1 
слободи могли вщвщати першу дерев’яну церкву в !мя святих 1оаки- 
ма та Анни, яку Олексш 1ванович купив на CBoi кошти та переню ¡з 
станиц! Усть-Хоперсько!. Слщ зазначити, що кам’яна церква також 
була побудована на кошти родини Гловайських. У 1821 p. it буд1в- 
ництво ¡н!ц!ювала К. В. 1ловайська [5, с. 83]. Поряд з вищезазна- 
ченою слободою Олексш 1ванович заснував село Олександр!вку, й 
цього разу потурбувавшись про духовне життя жител!в -  збудував 
церкву в ¡м’я преподобного Олекс!я та селище Матвйв-Курган. Сте- 
n o e i краевиди правого берега Кринки дуже подобались Гповайським. 
Саме цей факт, та й те, що вже на той час багап на поклади кам’яного 
вуплля земл! сприяли !х збагаченню та розбудов! родового маетка 
1ловайських неподал1к вщ заснованих ним сш.

Колон!зац!ею п!вденно-сх!дного репону займався i Дмитро 
1ванович. У 1793 р. за хоробр1сть пщ час вшськових кампан!й роДй- 
сько-турецько! вшни 1787-1792 pp. eiH був нагороджений грамотою 
Катерини II та отримав у власшсть 60 ООО десятин земл! [3, с. 10]. 
Слщ зазначити, що Дмитро 1ванович волод1в земельними надшами
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й рашше. У 1785 р. вш поселив 500 селянських родин ¡з Саратовсь 
ко! губернп неподал1к вщ слободи Макпвка, заснувавши Зушю,' 
яка згодом була перейменована в Дмитрй'вськ (нин1 один з район! 
м. Макй'вка). До реч1, саме тут народився один з його сишв -  Василь

Продовжували 1ловайськ1 засновувати селища 1 на початку 
XIX ст. Наведемо лише декшька приклад1в, яка допоможуть прощю- 
струвати сказане. У 1801-1806 рр. Дмитро 1ванович заснував селище 
Григор’евське, назване на честь сина (ниш один з райошв Макпвки) 
Справу батька щодо колошзацн швденно-схщного репону продовжи- 
ли 1 його сини. Так, наприклад, генерал-майор 1ван Дмитрович, б1ля 
1806 р. заснував хупр на правому берез1 р. Грузький Сланчик, щ0 
п!зн1ше розр1сся в слободу Покровську-Кирееву [6].

У тому ж рощ на л1вому берез1 р. Середнш Сланчик Степану 
Дмитровичу дозволили заснувати хупр Степан1вку, який невдовз1 
став волостним центром. Цжавою особлив1стю хутора було те, що 
за наказом Гповайського вс1 будиночки розтягнулись вздовж р1чки. 
До реч1, наказ власника хутора довгий час 1 шсля його смерп не по- 
рушувався.

Григор1й Дмитрович на отриманих за свою добропорядну 
службу землях у райош Харцизька (басейн р1чок ГрузьськоТ, Сланчи- 
на, Кринки) заснував слободу Харцизьку (нин1 селище Трощько-Хар- 
цизьк), побудував кшний завод та запровадив передов1 технологи 
ведения господарства. За назвою слободи була названа 1 збудована 
ним на вщсташ 8 км зал1знична станщя (нин1 м. Харцизьк) [3, с. 11].

Окр1м вищеназваних населених пункпв були засноваш й шоп. 
Так, полковнику Олекшю Васильовичу 1ловайському 10-му нале
жало селище Грабове Васшнвського пов1ту бшя р1чки Кальм1ус [6]. 
Слщ згадати 1 про станщю 1ловайську (ниш м. Гювайськ Донецько! 
обласД) на зал1зничнш лши Харк1в -  Таганрог.

Бажаючи облаштувати життя в заснованих ними населених 
пунктах не прше н1ж у столиц!, 1ловайськ1 шщтовали та за сво! кошти 
будували й вщкривапи в них церкви, театри, училища та пмнази.

Залишили 1ловайськ1 помтш й слщ 1 в господарському освоенш 
земель, що знаходились в 1'хн1й власность На !х кошти прокладались 
зал1знищ, будувались шахти, заводи та млини, насаджувались вздовж 
р1чок та на пщвшценнях люи.

Так наприклад, 1ван Григорович Гювайський збудував у 
1866 р. в Зугвщ механ1чний завод, що ремонтував паров1 машини для 
землеробськоТ техн1ки, п1зн1ше його перевезли до Макпвки; заснував 
юнний завод, де розводили чистокровних англшських породистих вер- 
хових коней, а також збудував млин, маслоб1йню та спиртовий завод.
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СвШ маеток 1ван Григорович залишив синов1 -  Володимиру 1вановичу.

Г С лц в1дзначити, що 1ловайськ1 були й першими власниками 
збудованих у Макнвщ на !х землях у 1859 р. шахт -  «Соф1я», «1ван», 

«Серг1й», «Мар1я», об’еднаних невдовз1 в Макпвський кам’янову- 
I  гшьний рудник. До 1870 р. у власноси брапв 1вана Григоровича та 

Дмитра Григоровича 1ловайських нараховувалось 7 шахт. У 1882 р. 
щахти були з ’еднаш, побудованою на кошти родини Гловайських, 
зал1зничною кш ею . Видобуток вуг1лля був значним, про це свщ- 
чить 1 той факт, що саме вугшьна промисловють давала можлив1сть 
1 ловайським займатися благодшшстю.

Розум1ючи, що не лише економ1чний добробут новозаселених 
селищ допоможе покращити життя його жител1в, 1ловайськ1 брали 
активну участь в !'х духовному та культурному розвитку. Наявн1сть 
вшьних ф1нансових кошт1в 1 бажання спрямувати 1'х на розвиток нау
ки та мистецтва -  усе це спостер1галося в д1ях родини 1ловайських, 
як1 в значн1й м1р1 пщтримували 1снування Святопрського монастиря 
та сприяли його вщновленню в 1844 р. Окр1м того, на 1'х кошти буду
вались церкви та церковно-приходсью школи. Особливо багато було 
побудовано ними в Родюново-НесвИайському, Неюнковському, Мат- 
в1ево-Курганському та Таганорзькому районах. Слщ вщзначити, що 
1ловайськ1 на сво! кошти утримували в Макпвщ з 1881 р. двокласну 
церковнопараф1яльну школу.

Найближчим духовним центром для родини Гловайських зали- 
шався Святопрський монастир. Р1чна допомога на користь обител1 
становила 1 000 рубл1в. Як в1домо, ц1 кошти витрачалися на найнеоб- 
хщн1ше для монастиря, для його удосконалення. Зокрема, видшеш 
кошти були витрачен1 на реконструкщю годинника для ПокровськоУ 
церкви та на вщновлення дзв1нищ. Вщомо, що кошти вкладеш на 
буд1вництво дзвшищ були видшен1 з1 свого кап ¡талу «як необхщна 
допомога ...» [5, с. 83] Григор1ем Дмитровичем (за свщченнями дея- 
ких джерел на буд1вництво було вид1лено 30 тис. рубл1в). Нова дзв1- 
ниця складалася з восьми дзвон1в, центральний з яких важив 6 т. 1 
був вилитий коштом сестри I. Гловайського М. А. ¡ловайсько!'.

У 1847 р. пщ кер1вництвом Григор1я 1ловайського були 
проведен! роботи з розчищення входу преподобних Антон!я й 
Феодоая; в!дведено м!сце для буд!вництва цвинтаря у вигляд! 
невелико! площадки. Таким чином, Г. Гювайський став не лише 
засновником родового цвинтаря, але й нового звичаю: поховання при 
церюп Святопрського монастиря вах  тих людей, як1 якимсь чином 
були пов’язаш з Свято-Успенською обителлю [7, с. 58-59]. Родова
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гробниця мала окремий вхщ над шдземними поховальними 
ми, де знаходився розписаний павшьйон.

За планом Григор1я Дмитровича, гробниця мала с к по,,
, • ‘“Датися оп яти одиночних склешв, кожен з яких мав огорожу, що вшокп

вала гробницю вщ чернечого цвинтаря. Саме на цьому пвинтап1 б"*0 
похован! поручик Левин, М. Платонов, генерал Срмолов. ^Ли

Вписав вагомусторшкууд!яльтстьобителшсинГригор!яДМи
ровича -  1ван Григорович 1ловайський. Продовжуючи справу свого 
батька Bi н,успадкувавши земл! MiycbKorooKpyry ¡зсадибоюу сед Пугв
ка, добудував винний завод, розширив виробництво олп [8, с. 1 1 - 1 3 ]

Видобування вугшля i його продаж на зовншшх ринках теж 
мали велике значения для розвитку торговельних вщносин, в яких 
значне Miene вщводилося монастирю. Саме в Успенський ярмарок 
на прохання 1вана Григоровича пршжджали торговщ i привозили 
найдорожч! й найцшншн для монастиря peni, як! замовляв настоя
тель: картини, ¡кони, книги. Цшнють цих речей для монастиря поля- 
гала й в тому, що через брак коптв, настоятель !х не Mir сам купити: 
це було пов’язано з буд!вництвом господарського двору. Це шдтвер- 
джуе й шформащя з деяких з в т в , де розпов!даеться про те, що ро
дина 1вана 1ловайського завжди купувала на ярмарку декшька картин 
i книжок релптйного призначення. Придбан! книги стали основою 
б!блютеки, яку ni3Hiuie заснувала родина Ланських. K. 1.1ловайська 
(дружина 1.1ловайського) з!брала 500 книг з ycie'i Росшсько! ¡мперп, 
дек!лька з них були взят! ¡з власного б!бл!отечного фонду та фонд!в 
CBoix сестер -  Ольги i Мши.

У 1870 р. було переглянуто ршення в!дносно храму преподоб- 
них Антон ¡я i ФеодоДя. За згадками 1вана Григоровича, побудова 
храму, нетипового для XIX ст., потребувала реконструкцп. До BiB- 
тарно! частини з двох бок!в потр!бно було зробити добудови, ni- 
сля чого храм набув би хрестопод!бно! форми. Ус! витрати шд час 
реконструкц!йних робД оплатила родина 1ловайських. Зокрема,
О. Ковалевський звернув увагу на те, що буд!вництвом займалася 
К. 1ловайська, на п прохання було запрошено найкращих майстр!в ¡з 
Суздаля (за рекомендац!ею О. М. Горностаева, який займався проек- 
туванням Успенського собору в 1858-1860 рр.) [8, с. 15].

Ок-piM додаткових прим!щень i ход ¡в, у храм!, з ’явився ¡коно- 
стас, вщновлення якого тривало чотири роки, що пояснювалося pi3 - 
ними обставинами. Найголовн!шими завданням залишалося напи
сания ¡кон у печерному храмт Для nie'! робота noTpiÖHi були кошти. 
1ван Григорович запросив у Святопрську обитель для написания ¡кон 
живописця Василя Рудецького. Bei витрати взяла пщ контроль родина.
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■  За св!дченнями арх!епископа Фшарета «набожный и искус- 
Й живописец, много денег за работы не брал». Найголовншим

■  ЙЬГживописця залишався матер ¡ал, який надали йому замовники.
I р 'децький власноручно займався в!дновленням ¡кони Святопрсько!

5 оЖ01 Матер! XVII ст. За словами К. 1ловайсько'!, ця ¡кона вважалася
■  чудотворною [5, с. 83-84].

За записями ¡з щоденника О. Ковалевського вщомо, що на вщ-
Г н0влення ¡кон було затрачено бшыне 50 тисяч рубл!в на м!сяць робо- 

[ ти для живописця.
П  Родина 1ловайських брала активну участь у розвитку швден-

ного краю. Залишились спогади про правнука генерал-майора 1вана 
Дмитровича 1ловайського, що штурмував Бендерську, Очак1 вську та 
1 зма!льську фортещ, брав участь у чисельних вшськових кампан!ях 
та прославився сво'!м геро!'змом -  Серг!я 1вановича. В!н з 1892 р. ви- 
конував обов’язки екстраординарного професора Новоросшського 
ушверситету та був спец!ал!стом у галуз! ф!нансового права, напи
савши в ОдеД сво! чисельн! монограф!'! та пщручники.

Отже, родов¡д 1ловайських протягом с т о л т я  (к!нець XVIII -  
юнець XIX ст.) сприяв духовному та культурному розвитку швден- 
но-схщного регюну. Завдяки щедрим пожертвам та активнш .щяль- 
ност! родини 1ловайських вщбулося пщнесення православно!'церкви в 
кра!, що сприяло розвитку духовного та культурного життя населения.
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Алиса Ложешник

Роль казацко-старшинского рода Иловайских 
(Екатеринославское войско) в культурном и духовном развитии региона

В данной статье рассматривается участие старшины Екатери- 
нославского иррегулярного войска в колонизации и хозяйственном освое
нии земель юго-восточной Украины на примере казацко-старшинского 
рода Иловайских. На основе печатных материалов исследуется их роль 
в духовном и культурном развитии края. В статье рассматривает
ся участие семьи в построении за свой счет церквей и церковно-при
ходских школ на землях, которые принадлежали Иловайским. Особое 
внимание в исследовании обращается на меценатство, направленное 
на реконструкцию и развитие Святогорского монастыря.

Ключевые слова: семья Иловайских, Екатеринославское казацкое 
войско, Святогорский монастырь, меценатство, колонизация земель.

Alisa Lozheshnyk

The role o f the Cossack-Council o f Officers of the Ilovaiskyi family 
(Ekateryunoslavskyi Cossack army) in the cultural and spiritual 

development o f the region

In this article considered participation o f the foreman of 
Ekaterinoslavskyi irregular formation in colonization and economic land 
development o f southeast Ukraine on the example o f the Cossack Council 
o f Officers o f the Ilovaiskyi family .On the basis o f printed materials, their 
role studied in the spiritual and cultural development o f the region. In article 
participation o f family in creation at own expense o f churches and parish 
schools on lands which belonged Ilovaiskyi family is considered.Special 
attention in a research is paid on the patronage directed to reconstruction 
and development o f the Sviatohirskyi monastery.

Key words: Ilovaiskyi family, Ekateryunoslavskyi Cossack army, 
Sviatohirskyi monastery, patronage, colonization o f lands.
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