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Б

ейський рід Аргін відігравав провідну роль у політичній, соціальній та економічній історії Кримського ханату. За В. Смірновим, входив до складу “дорт карачі” так
званої “ханської думи”, яку складали, “Ширін, Барин, Аргин, Седжеут” [Смирнов 1887,
122]. Провідну роль рід Аргінських зберіг до початку ХІХ століття: Ширінські, Мансурські, Сіджеутські, Аргінські складали першу категорію (розряд) бейських родів,
Кипчацькі та Яшлавські – другу [Лашков 1889, 96].
У 1820 році бейський рід Аргінських розпочав процедуру отримання дворянського
звання за знатністю походження. 25 вересня 1820 року до Таврійського Дворянського
Депутатського Зібрання (далі ТДДЗ) з проханням внести його із сімейством до дворянської родовідної книги звернувся поміщик Сімферопольського повіту ротмістр Касим мурза Аргінський, який подав ТДДЗ один фірман турецького султана Ібрагіма і
чотири грамоти, жалувані кримськими ханами, сімейний список та родовід [ГААРК,
ф. 49, д. 6436, л. 3].
Касим мурза зазначив, що в ТДДЗ зберігається свідоцтво за підписом “12 благородных особ здешних в 1797 году нашей фамилии выданное” [ГААРК, ф. 49, д. 6436, л. 3].
Як свідчить протокол розгляду справи Аргінських у ТДДЗ від 29 вересня 1820 року,
свідоцтво “благородних мурз” було повернуто із Правлячого Сенату при указі Герольдії від 18 червня 1808 року № 1654 [ГААРК, ф. 49, д. 6436, л. 15], що свідчить про те,
що рід беїв Аргінських намагався отримати дворянство ще в кінці XVIII століття, під
час першої хвилі таких подань до ТДДЗ.
У свідоцтві (оригінал) від 14 листопада 1797 року за підписом 12 впливових осіб
того часу (серед яких статський радник казнадар Мегмет ага, представники бейських
родів Усеїн бей Мансур оглу, асесор Меметча Кипчак, капітан Катирша Ширін, асесор
Атай мурза Ширін) наголошується, що надвірний радник Мегметшах мурза Аргінський
та його брати прем’єр-майор Азамат мурза, ротмістр Касим мурза, Селім бей, Мустафа
мурза, Джан-Темір мурза, Булат мурза, Селім мурза походять із роду Аргінських, дід
їхній Агметча бей і батько Батир бей були при кримських ханах найпочеснішими беями. Мегмедшах мурза і його брати Азамат і Касим мурзи отримали від Російської імперії чини, ведуть життя благородне і достойне дворянського звання [ГААРК, ф. 49,
д. 6436, л. 1].
У сімейному списку, датованому вереснем 1820 року, зазначалися 5 мурз Аргінських,
серед яких: Азамат бей, 59 років, майор у відставці, одружений на Зіяде-Султан 35 років,
має 4 синів: Тогая 28 років, Алі 26 років, Агметшу 21 року, Нієтшу 16 років – та 2 доньок: Джан-Султан 20 років, Сіле-Султан 9 років; Касим мурза, 55 років, ротмістр у
відставці, дружина його Айше-Султан 41 року, сини Батир 15 років, Хадир (Кадир) 6 років, доньки Ісма-Султан 16 років, Алім-Султан 3 років; Мурат мурза, 28 років, службовець 14 класу у відставці, одружений на Коче-Султан 24 років, має 2 синів: Сефер-Гази
4 років і Мемета 2 років; Мустафа мурза, 56 років, одружений з Фатьмою-Султан, дітей
не має; Бактиша мурза, 22 роки, неодружений. Мурзи мали в загальному володінні
11 селищ під назвою Аргін, де і проживали [ГААРК, ф. 49, д. 6436, лл. 12–13, мал. 1].
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29 вересня 1820 року ТДДЗ розглянуло документи Аргінських беїв, у тому числі свідоцтво, що було повернуто із Правлячого Сенату при указі Герольдії від 18 червня
1808 року № 1654, фірман турецького султана Ібрагіма, грамоти 4 кримських ханів, сімейний список і родовід фамілії “кипчацьких беїв”. Характеризуючи подані документи,
ТДДЗ зазначило, що “перші 3 ханські фірмани затверджують предків Аргінських у бейському достоїнстві, а 4-й жалуваний Батирші бею на отримання частини подарунків
хану із Москви” [ГААРК, ф. 49, д. 6436, лл. 15–17].
Досліджуючи бейліки як форму землеволодіння в Кримському ханаті, Ф. Лашков у
1889 році помістив інформацію про 4 ярлики кримських ханів і 1 фірман турецького
султана, навівши їхній зміст у досить довільній формі, використавши наявні переклади, що містилися в архіві [Лашков 1889, 102]. Пізніше, в дослідженні, присвяченому
кримськотатарському землеволодінню, Ф. Лашков дав більш повний переклад 4 грамот
кримських ханів та опублікував родовід беїв Аргінських [Лашков 1895 а, 126–129;
ГААРК, ф. 49, д. 6436, л. 9, мал. 1].
При розгляді документів ТДДЗ спиралось на положення державної ради, викладене
в указі Сенату від 12 червня 1816 року, про особливості документів на знатність, що
надавалися магометанами Таврійської губернії до ТДДЗ, та про включення до складу
ТДДЗ тих осіб, із яких Сенат мав на меті створити комісію для розгляду магометанських і грецьких родів: муфтія, 7 представників із давніх знатних родів і 4 представників із капихалків та 2 із греків. В обов’язки цих представників входило збирання всіх
свідоцтв, які тільки можна було надати Зібранню, що підтверджували б право на дворянство, а також винесення загального рішення разом із членами ТДДЗ і подання його
на подальший розгляд у Сенат по Герольдії.
Розглянувши документи Аргінських, Дворянське Зібрання вирішило майора Азамата мурзу, ротмістра Касима мурзу, службовця 14 класу Мурата мурзу, Мустафу мурзу і
Бактишу мурзу разом із сім’ями за списком визнати дворянами, внести в 4-ту частину
родовідної книги та передати разом зі справою на затвердження в Сенат. Окрім членів
ТДДЗ протокол підписали також представники мусульманської знаті, серед яких – Алі
бей Ширінський, Абдиша бей Мансурський, Нієтча бей Кипчацький, осавул Біярсланов, Джан Гази мурза Едиге та інші [ГААРК, ф. 49, д. 6436, лл. 15–17].
У 1832–33 роках представники роду Аргінських, не отримавши відповіді з Герольдії
про затвердження роду Аргінських у дворянському званні за знатністю роду, розпочали
процедуру отримання дворянського звання за заслугами. Загалом, представники перших трьох сімейств подали документи для участі в цьому процесі, окрім Мустафи
мурзи і Бактиші мурзи (4-й і 5-й у сімейному списку 1820 року, також див. мал. 1).
Можливо, їх не було в живих, оскільки все майно в 1830-х роках ділилось на три частини, між представниками перших трьох сімейств.
Одним із перших розпочав цю процедуру син Азамата мурзи (перший у сімейному
списку за 1820 рік), поміщик Сімферопольського повіту Тогай мурза Аргінський, який
разом із братами Алі мурзою, Аметчею мурзою та Нієтчею мурзою звернувся 18 травня 1832 року до ТДДЗ щодо отримання дворянського звання за заслугами свого батька
[ГААРК, ф. 49, д. 1076, л. 1].
Із документів, що підтверджують службу батька, були подані в Зібрання: патент на
присвоєння чину секунд-майора з 1 січня 1786 року, виданий покійному Азамату агі
5 липня 1786 року за підписом Катерини ІІ [ГААРК, ф. 49, д. 1076, л. 2]; метричні свідоцтва, видані Таврійським магометанським духовним правлінням (далі ТМДП)
17 травня 1832 р., що підтверджували законність народження в шлюбі від батька Азамата мурзи і матері Девлет-Султан Ханим, доньки Мемета мурзи Ширінського, їхніх
синів: Тогая мурзи 20 січня 1794 року (38 років), Алі мурзи 6 лютого 1796 року (36 років), Амета мурзи 30 квітня 1799 року (33 роки), Нієтчі мурзи 4 травня 1806 року
(26 років) [ГААРК, ф. 49, д. 1076, лл. 3–6].
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Бейський рід Аргін на шляху до дворянства (ХІХ ст.)
За сімейним списком 1832 року: Тогай мурза, удівець, мав сина Меметчу 2 років,
Алі мурза був одружений на доньці поміщика Аділя мурзи Ногаєва Кокче-Султан Ханим, Аметча і Нієтча – неодружені. Тогай мурза з братами селян не мали, жили в
с. Аргін Сімферопольського повіту. Неподільно з родичами володіли нерухомим майном у Сімферопольському повіті при селищах Аргін, Найман та інших, що складало
25,637 десятин орної, сінокісної та лісової землі, з якої сімейству належала 3-тя частина [ГААРК, ф. 49, д. 1076, лл. 7–8].
25 травня 1832 року ТДДЗ розглянуло документи, надані Тогаєм мурзою Аргінським, і ухвалу ТДДЗ від 29 вересня 1820 року про внесення роду Аргінських до
4-ї частини родовідної книги, передану на розгляд у Сенат по Герольдії. Оскільки дозволу з Герольдії не було отримано, а померлий Азамат ага мав чин секунд-майора,
окрім того ж Тогай мурза Аргінський просив про внесення сімейства у дворянську родовідну книгу не за доказами про давнє походження, а за чином батька, ТДДЗ ухвалює
внести Тогая мурзу з братами за сімейним списком у 3-тю частину Дворянської родовідної книги Таврійської губернії (далі ДРКТГ) [ГААРК, ф. 49, д. 1076, лл. 9–19].
Сімейство Тогая мурзи було внесено в 3-тю частину ДРКТГ згідно з грамотою від
21 квітня 1785 року, де в 79-й статті сказано, що в 3-тю частину родовідної книги вносяться роди восьмикласного дворянства, а саме: «Осьмикласное дворянство не иные
суть роды, как те, о коих в табели о рангах от 24 января 1722 года в 11 пункте узаконено сими словами: “все служители российские или чужестранные, которые осьми
первых рангов находятся или действительно были и имеют оных законные дети и потомки в вечныя времена лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и
авантажах равно почтены быть, хотя бы они и низкой породы были и прежде от
коронованных глав никогда в дворянское достоинство произведены или гербом снабдены не были”» [Грамота на права… 1987].
За внесення в родовідну книгу Тогай мурза повинен був сплатити у дворянську казну 25 рублів. ТДДЗ видало поміщику Тогаю мурзі Аргінському 30 червня 1832 р. копію
протоколу, а також надіслало документи в Герольдію [ГААРК, ф. 49, д. 1076, лл. 19, 20].
У жовтні 1838 року опікуни над маєтком та малолітніми дітьми померлого Тогая мурзи
полковник Алі мурза Ширінський і Нієтча мурза Аргінський внесли необхідні 25 рублів за внесення Тогая мурзи з братами у дворянську родовідну книгу [ГААРК, ф. 49,
д. 1076, лл. 21–22]. Після смерті Тогая мурзи поміщик Алі мурза Аргінський, як старший у сімействі, звернувся в жовтні 1838 року до ТДДЗ з проханням видати грамоту
про внесення його роду у дворянську родовідну книгу на його ім’я. Зібрання 29 жовтня
1838 року видало грамоту на дворянство мурз Аргінських на ім’я Алі мурзи Аргінського [ГААРК, ф. 49, д. 1076, лл. 23–25].
23 березня 1833 року ще один представник роду Аргінських поміщик Сімферопольського повіту Батир мурза, син Касима Аргінського (другий мурза в сімейному списку
1820 року, також див. мал. 1), звернувся до ТДДЗ з проханням, оскільки з Герольдії немає підтвердження про затвердження роду Аргінських у дворянському званні, внести
його з братом Кадиром мурзою у дворянську родовідну книгу за заслугами батька, не
чекаючи відповіді з Герольдії. До своєї заяви додав відкритий лист (патент), виданий у
Яссах князем Г. О. Потьомкіним 10 квітня 1790 року, яким Касиму мурзі було надано
звання армійського поручика, копію формулярного списку № 52056, видану Батиру
мурзі Таврійським губернським урядом 15 листопада 1832 року, про службу його батька Касима мурзи та сімейний список [ГААРК, ф. 49, д. 5510, лл. 1, 2, 5].
У формулярному списку про службу земського ісправника Феодосійського повіту,
титулярного радника Касима мурзи Аргінського від 3 лютого 1812 року зазначено, що
Касим мурза 45 років від роду, селян не має, володіє нерухомим майном (землями) в
Сімферопольському повіті. На службу вступив ад’ютантом до князя Г. О. Потьомкіна
20 жовтня 1787 року і за службу 22 квітня 1788 року був нагороджений чином армійського поручика. У липні 1788 року Касим мурза був направлений Г. О. Потьомкіним на
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службу у кримський третій бешлейський дивізіон1; підполковником Меметчею беєм призначений командиром першої роти цього дивізіону і нагороджений званням дивізіонного
ротмістра. У бешлейському дивізіоні Касим мурза прослужив до 2 вересня 1791 року.
З 4 вересня 1793 року був відряджений разом з дивізіоном на Кримський півострів, де перебував до 4 серпня 1793 року, у чині ротмістра за виборами дворянства і за
указом Сенату призначений у Феодосійський повіт земським ісправником 2 липня
1803 року. 8 червня 1805 року звільнений через хворобу.
У зв’язку з воєнними діями між Росією і Туреччиною 1807 року (російсько-турецька
війна 1806–1812) був відряджений таврійським губернатором Мертваго для нагляду за
береговою лінією Чорного моря, в 1808 році Касим мурза займався вигоном обивательських коней за Перекоп. Указом Сенату 16 грудня 1809 року на посаді земського ісправника йому надано чин титулярного радника [ГААРК, ф. 49, д. 5510, лл. 3–4]. У 1810 році
указом Сенату № 158 від 24 січня 1810 року Касима мурзу призначено феодосійським
земським ісправником, замість звільненого через хворобу поручика Кутрова, і на основі іменного указу від 19 серпня 1802 року перейменовано в титулярні радники [ГААРК,
ф. 49, д. 320, л. 1]. За заслуги на цій посаді 9 квітня 1810 року Касим мурза був нагороджений золотою медаллю на Володимирській стрічці для носіння на шиї [ГААРК,
ф. 49, д. 5510, лл. 3–4].
У сімейному списку поміщиці Сімферопольського повіту титулярної радниці (за
чином чоловіка) Айше-Султан Ханим Аргінської, виданому в березні 1833 року, зазначено, що Айше-Султан Ханим, 55 років, вдова, має двох синів – Батира мурзу 26 років і
Кадира мурзу 17 років. Сімейство проживало в с. Аргін Сімферопольського повіту, селян не мало, володіло нерухомим майном у неподільній власності з родичами, яке складали орні, сінокісні землі, здебільшого з лісовими угіддями при с. Аргін, Найман та
інших, загалом 25,637 десятин. Айше-Султан Аргінській та її родині за спадком належала 3-тя частина майна [ГААРК, ф. 49, д. 5510, лл. 6–7].
13 квітня 1833 року ТДДЗ розглянуло документи, надані Батиром мурзою Аргінським, і, враховуючи, що з Герольдії не отримано дозвільних документів щодо затвердження рішення ТДДЗ про внесення роду Аргінських 20 вересня 1820 року в 4-ту частину родовідної книги, вирішило, що надані документи дають можливість внести
Аргінських у 2-гу частину родовідної книги як військове дворянство, що визначається
згідно з указом Петра І від 16 січня 1721 року словами: “Все обер-офицеры, которые
произошли не из дворянства, оные и их дети и их потомки суть дворяне…” Оскільки
померлий титулярний радник Касим мурза мав чин ротмістра і був ротним командиром, а його син Батир мурза Аргінський просив внести їхнє сімейство у дворянську
родовідну книгу не за доказами давності роду, а за заслугами батька, то ТДДЗ ухвалило внести рід Касима мурзи Аргінського у 2-гу частину ДРКТГ та визначило сплату
податку за внесення 40 руб. Копія протоколу була видана Батиру мурзі 31 травня
1833 року [ГААРК, ф. 49, д. 5510, лл. 8–17; ГААРК, ф. 49, д. 6436, лл. 18–21].
ТДДЗ направило документи разом із копією протоколу Зібрання від 13 квітня
1833 року в Сенат по Герольдії 10 липня 1833 року, 15 вересня 1833 року сімейство Батира мурзи Аргінського сплатило податок за внесення до ДРКТГ [ГААРК, ф. 49, д. 5510,
лл. 17–19]. Грамота Аргінським про внесення їх у ДРКТГ була видана 25 червня 1837
№ 58 [ГААРК, ф. 49, д. 5510, л. 16 об.].
На цьому справа щодо дворянства сімейства Касима мурзи завершується. Більше
ніхто з його нащадків не намагався її продовжити, оскільки ніякої відповіді з Герольдії
не надходило.
Що стосується даних про нащадків цієї гілки роду Аргінських, то вони доволі мало
інформативні. У листопаді 1866 року до ТДДЗ надійшли звернення від судового слідчого по м. Карасубазару і 1-му стану Сімферопольського повіту з проханням надати Таврійській карній палаті дані щодо звання та віку Темір-Кази мурзи Аргінського та його
батька Кадира мурзи, які обвинувачувалися: перший – у нападі та зґвалтуванні дружин
1
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державних селян, другий – у дачі хабара становому приставу Фоллендорфу [ГААРК,
ф. 49, д. 5510, лл. 20–21 об.]. На запит судового слідчого ТДДЗ 25 листопада 1866 року
повідомило Таврійську карну палату, що поміщик Сімферопольського повіту Кадир
мурза Касим оглу Аргінський 13 квітня 1833 року визнаний ТДДЗ у дворянському
званні і вписаний у 2-гу частину дворянської родовідної книги, що ж стосується його
сина Темір-Кази мурзи, то Зібрання не має про нього ніяких даних [ГААРК, ф. 49,
д. 5510, л. 22]. Надання цієї інформації Таврійській карній палаті може свідчити про те,
що в 1866 році ТДДЗ ще не отримало підтвердження з Герольдії.
5 червня 1869 року Кадир мурза Аргінський, який проживав у с. Аргін Сімферопольського повіту, 1-го стану, звернувся до ТДДЗ з проханням надати копію протоколу Зібрання від 13 квітня 1833 року про затвердження роду Аргінських у дворянському званні.
Документ був потрібен Кадиру мурзі для доведення права на спадок 9,300 десятин землі і
лісу, що залишились від батька Касима мурзи Аргінського [ГААРК, ф. 49, д. 5510, л. 26].
3 вересня 1918 року до ТДДЗ звернувся дворянин Інаєт-Гірей мурза Аргінський, що
проживав у с. Біюк-Яшлав Сімферопольського повіту, з проханням надати йому копії
родоводів, поданих Аргінськими в Зібрання в 1820 році, для подання у Кримський парламент. 13 вересня 1918 року копії сімейного списку і родоводу мурз Аргінських були
надані ТДДЗ Інаєт-Гірею мурзі Аргінському [ГААРК, ф. 49, д. 6436, лл. 22–24]. У документах, на жаль, немає даних про особу Інаєт-Гірей мурзи.
У травні 1832 року ще один представник роду Аргінських, відставний лейб-гвардії
штаб-ротмістр Мурат мурза (третій у списку 1820 року, також див. мал. 1), звернувся
до ТДДЗ щодо внесення його до родовідної книги за чином батька Меметчі (Меметші)
мурзи [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 1]. Мурат мурза надав у Зібрання документ про звільнення зі служби за хворобою з 5 жовтня 1831 р. від командира лейб-гвардії кримськотатарського ескадрону полковника князя Хункалова І та указ № 450 про відставку
10 грудня 1831 р. [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 2–3].
Як свідчить його послужний список, штаб-ротмістр Мурат мурза Аргінський на
службу вступив 26 липня 1827 року корнетом у кримськотатарський ескадрон, поручик
з 6 грудня 1829 року, штаб-ротмістр із 8 листопада 1830 року. У походах і битвах проти
ворога не був, російської грамоти не знав, у відпустках, штрафах і під судом не був.
Звільнений зі служби через хворобу 5 жовтня 1831 року. Одружений на Хатче-Султан
Ханим, мав 4 синів: Сефер-Гази мурзу 15 р., Мемета мурзу 11 р., Кадриша мурзу 8 р.,
Алі мурзу 5 р.; двох доньок: Айше 4 р., Фатьме 2 р. [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 2].
За сімейним списком від 17 травня 1832 року, поміщик Сімферопольського повіту
відставний лейб-гвардії штаб-ротмістр Мурат мурза Аргінський був одружений на
доньці поміщика Азамата мурзи Ширінського Хатче-Султан Ханим, мав 4 синів:
Сефер-Гази мурзу 15 р., Мемета мурзу 12 р., Кадриша мурзу 9 р., Ісляма мурзу 1,5 р.;
двох доньок: Айше 5 р., Фатьме 3 р. Мурат мурза Аргінський селян не мав, проживав із
сімейством у с. Аргін Сімферопольського повіту. Неподільно з родичами володів нерухомим майном у Сімферопольському повіті при селищах Аргін, Найман та інших, що
складало 25,637 десятин орної, сінокісної та лісової землі, з якої йому з сімейством належала 3-тя частина [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 4–5].
20 травня 1832 року ТДДЗ розглянуло заяву та документи, надані Муратом мурзою
Аргінським для затвердження у дворянському достоїнстві, врахувавши попередній
розгляд справи Аргінських у Зібранні 29 вересня 1820 року і внесення роду мурз Аргінських у 4-ту частину ДРКТГ. Оскільки відповіді з Герольдії отримано не було, а
Мегметша (Меметча) мурза, батько прохача Мурата мурзи, мав чин надвірного радника, ТДДЗ прийняло рішення внести Мурата мурзу Аргінського разом із сімейством у
3-тю частину ДРКТГ. За внесення у родовідну книгу Мурат мурза повинен був сплатити податок 70 руб. Копія протоколу була видана сімейству Мурата мурзи 30 червня
1832 року, грамота про дворянство – 20 березня 1837 № 54 [ГААРК, ф. 49, д. 5507,
лл. 8–17]. Рапорт про засідання ТДДЗ від 20 травня 1832 року направлено в Сенат
25 липня 1832 року [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 17 об.].
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У липні 1835 року Мурат мурза Аргінський звернувся до ТДДЗ з проханням видати
копію протоколу від 20 травня 1832 про внесення його сімейства до ДРКТГ на ім’я
сина Сефер-Гази мурзи, що необхідно було для вступу на службу. Копія була видана, а
відповідний рапорт про видачу документа направлено в Сенат 15 жовтня 1835 року
[ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 18–20]. У червні 1837 року Мурат мурза сплатив необхідні
70 рублів за внесення до родовідної книги і був виключений ТДДЗ зі списку боржників
[ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 23].
У серпні 1839 року Мурат мурза Аргінський звернувся з проханням до ТДДЗ про
видачу його сину Мемету мурзі, який також був внесений у родовідну книгу 20 травня
1832 року, копії протоколу для вступу на службу. Додатково також подав метричне свідоцтво № 442, видане ТМДП 16 травня 1837 року, яке підтверджувало, що Мемет мурза народився 5 січня 1818 року в шлюбі матері Хатідже-Султан і батька Мурата мурзи
Аргінського, який тоді був у чині 14 класу [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 25, 26, 29, 30].
На відміну від попередньої видачі протоколу Сефер-мурзі Аргінському, 23 серпня
1839 року ТДДЗ розглянуло звернення Мурата мурзи щодо видачі його синові Мемету
мурзі копії протоколу від 20 травня 1832 року, але дещо змінило процедуру розгляду.
Зібрання постановило внести Мемета мурзу в 3-тю частину родовідної книги як сина
дворянина і, за наданим метричним свідоцтвом, та видати поточну копію протоколу від
13 серпня 1839 року згідно із 44 ст. IX тому Зводу законів, про що Герольдію повідомлено 24 серпня 1839 року [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 27–28, 31–36, 37, 38].
Підтвердження від Герольдії у дворянському званні Мурат мурза, як і Тогай мурза,
не отримав. Оскільки відповіді з Герольдії не надходило, то ніхто з мурз Аргінських
більше ніяких дій у цьому напрямку не вживав.
Наступне звернення Мурата мурзи Аргінського до ТДДЗ відбулося тільки в березні
1873 року і було пов’язане із судовим процесом, для якого йому необхідні були копії
документів щодо дворянства його роду, а саме: копії протоколу ТДДЗ від 29 вересня
1820 року, копії родовідної книги 1832 і 1833 років: частини 3 і 2, де він, Мурат мурза
Аргінський, і його племінник Кадир мурза внесені до родовідної книги. Такі копії він
отримав [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 39].
У лютому 1874 року до ТДДЗ звернувся повірений Мурата мурзи Аргінського колезький радник Григорій Ржеплинський щодо видачі йому копії виписки про дворянство Емірових. Документи необхідні були для ведення справи в Сімферопольському
окружному суді щодо викупу маєтку Аргінських із володіння таврійського муфтія СеїтДжеміля-Челебі Емірова [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 41–43].
12 лютого 1874 року таку виписку за № 27 ТДДЗ надало повіреному Григорію Ржеплинському. У ній ішлося про те, що за ухвалою ТДДЗ від 17 грудня 1820 р., 30 квітня
1842 р. і 6 травня 1848 року Сеїт-Джеміль-Челебі Еміров і його син таврійський муфтій
Сеїт-Абдуль-Джеміль Ефенді Еміров визнані у дворянстві і внесені в 4-ту частину дворянської родовідної книги. Усі надані Еміровими докази дворянства були подані в Сенат та визнані не цілком достатніми, тому таврійський муфтій Сеїт-Абдуль-Джеміль
Ефенді Еміров 8 серпня 1857 року надав Зібранню свідоцтво від Таврійської палати
карного суду про те, що ні він, ні предки його під судом і слідством не перебували,
оскільки саме цих свідчень бракувало у справі Емірових [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 45].
Через деякий час до ТДДЗ звернувся повірений у справах таврійського муфтія СеїтДжеміля Ефенді колезький регістратор Костянтин Доробець із проханням видати копію
указу з Герольдії щодо дворянства Емірова [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 47–48]. Очевидно,
така копія указу була видана і надійшла до суду, оскільки 8 травня 1874 року повірений
Мурата мурзи Аргінського Григорій Ржеплинський знову звернувся до ТДДЗ з проханням дати пояснення деяких питань щодо отримання дворянства, оскільки повірений муфтія Сеїт-Джеміля-Челебі Емірова надав суду копію указу Сенату від 9 лютого 1853 року
про те, що таврійському муфтію в утвердженні у дворянському званні відмовлено.
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Повірений Аргінського порушив питання, відповіді на які проливають світло на те, в
якому стані перебувала справа про дворянство Емірова, а також на деякі аспекти процесу отримання дворянського звання кримськими мурзами в останній чверті ХІХ століття.
1. Чи потрібно вважати відмову Сенату в затвердженні Емірових остаточною? Чи
відновлював муфтій після указу Сенату клопотання про затвердження у дворянському
стані і в якому стані перебуває справа зараз?
2. Які саме роди затверджені у дворянстві з часу приєднання Криму до Росії і як
довго відбувалось листування з цього приводу?
3. Скільки мурз беруть участь у дворянських виборах (приблизно) і служать зі всіма
правами стану, будучи не затвердженими у дворянстві згідно із 45 ст. ІІІ тому Зводу законів?
4. Чи потрібно вважати незатверджені роди рівноправними з родами, затвердженими до закінчення їхніх справ про дворянство?
5. Чи справді муфтій Сеїт-Джеміль Ефенді вважається дворянином і служить за виборами з 1848 р. на трьохліття на посаді опікуна хлібних запасних магазинів Ялтинського повіту, в якій він був затверджений губернським правлінням 31 жовтня 1847 року?
6. Чи надавав таврійський муфтій Дворянському Зібранню докази того, що він дворянин і його рід за ревізькими реєстрами ніколи в подушному окладі не перебував?
7. Чи надавав Сеїт-Джеміль Ефенді формулярний список про службу? [ГААРК,
ф. 49, д. 5507, лл. 51–52].
Оскільки слухання в суді мали відбутися 17 травня 1874 року, ТДДЗ 14 травня надало на запит повіреного Аргінського деякі роз’яснення.
По-перше, Мурат мурза Аргінський за ухвалою ТДДЗ 20 травня 1832 року визнаний
дворянином, записаний у 3-тю частину дворянської родовідної книги, але Сенатом не
затверджений [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 53].
По-друге, батько Сеїта-Джеміля Ефенді, Сеїт-Джеміль Ефенді Еміров, у 1820 році
подав до комісії ТДДЗ документи: фірман турецького султана Магмута, даний прадіду
його Хаміту Ефенді на пожалування пансіону; свідоцтво мурз-дворян про те, що предки Емірова при кримських ханах користувались привілеями, які мали беї і мурзи, а прадід служив при ханові Менглі-Гіреї диван-ефенді, тобто статс-секретарем; сімейний
список, у якому за ним і його братами числилось нерухоме майно.
По-третє, у 1842–43, 1847–48 роках Сеїт-Джеміль Ефенді і його брати Сеїт-Амет,
Сеїт-Мамут, Сеїт-Фетла Ефенді Емірови в доповнення до документів надали виписку з
Таврійської казенної палати про те, що вони в подушному окладі не перебували; свідоцтво 12 дворян про відповідність їхнього життя благородному званню; роздільний
запис на спадкові маєтки; формулярні списки про службу Сеїт-Джеміля Ефенді і СеїтАмета Ефенді – перший перебував на службі муфтієм, а другий – дворянським засідателем у Сімферопольському нижньому земському суді; метричні свідоцтва про народження; виписку Перекопського земського суду про володіння Еміровими спадковими
маєтками. На вимогу Зібрання Магометанське духовне правління 9 липня 1845 року
повідомило, що Мустафа ага Еміров і його сини Сеїт-Мурат і Сеїт-Амет ніколи не перебували в духовному званні.
По-четверте, ТДДЗ постановами від 17 грудня 1820 р., 30 квітня 1842 р., 6 травня
1848 р. визнало Сеїта-Джеміля Ефенді Емірова, сина його Сеїта-Джеміля Ефенді і братів, вказаних у сімейному списку, дворянами і внесло в 4-ту частину родовідної книги
та подало на розгляд Сенату й Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора.
Докази Емірових були визнані не цілком достатніми, тому згідно із зауваженнями, зазначеними в указі Сенату від 9 лютого 1853 року, Сеїт-Джеміль Ефенді 8 серпня 1857 р.
надав особисто на засіданні Зібрання свідоцтво Таврійської карної палати, що предки
його не перебували під судом і слідством. Але оскільки про непідсудність інших осіб
роду свідоцтв надано не було, ТДДЗ затребувало їх, проте, не отримавши, не внесло документи Емірових на розгляд Герольдії.
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По-п’яте, на основі 45 ст. ІІІ тому Зводу законів видання 1857 року Статуту про
службу за виборами татарським мурзам Таврійської губернії, які надали докази на затвердження у дворянському званні у Дворянське Зібрання, та їхнім нащадкам дозволяється брати участь у дворянських виборах і обиратися на посади до заключного
розгляду справ про їхнє походження, з тим щоб вони виконували всі інші умови участі
у виборах. Тому 60 осіб кримських мурз, які доводять дворянство, беруть участь у всіх
справах Зібрання і виборах, багато з них обираються на посади і користуються всіма
правами, які надаються родам, затвердженим у дворянстві. Із числа мурз, що проживають у Криму з 1804 р. по теперішній час, остаточно визнано у дворянстві 28 сімейств.
По-шосте, Сеїт-Абдуль-Джеміль Ефенді, користуючись наданими 34 і 45 ст. ІІІ тому
правами, служив за виборами дворянства і на виборах 1847 року був обраний опікуном
хлібних запасних магазинів на трьохліття з 1848 року і на цій посаді затверджений начальником губернії 31 жовтня 1847 року; рідний брат його діда Муртаза Ефенді служив
на державній службі, йому було надано чин колезького асесора та обрано депутатом
від дворянства у Дворянське Депутатське Зібрання, а дядько його Сеїт-Амет Ефенді
служив за виборами дворянства засідателем Перекопського нижнього земського суду в
трьохліття з 1830 року [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 54–57].
Очевидно, що 17 травня 1874 року слухання в суді не завершились, оскільки 29 травня уже повірений муфтія Емірова Костянтин Доробець звернувся до ТДДЗ за додатковими документами щодо дворянства як Аргінського, так і Емірова [ГААРК, ф. 49,
д. 5507, лл. 59, 60, 61].
Чим закінчився судовий процес щодо викупу маєтку Аргінських із володінь Емірових, у справах Аргінських з фонду ТДДЗ інформації немає, але через 2 роки, 13 вересня 1876 року, повірений Аргінських Григорій Ржеплинський знову звернувся в ТДДЗ із
проханням видати посвідчення про дворянське достоїнство Аргінських для суду,
оскільки після видачі попереднього пройшло більше двох років, що означає, що справа у суді не була завершена [ГААРК, ф. 49, д. 5507, л. 63].
З 1876-го по 1913 рік документи до справи не надходили. 26 лютого 1913 року в
ТДДЗ надійшло клопотання дворянина Сеїт-Гірея мурзи Аргінського, який проживав у
с. Аргін Сімферопольського повіту, де він просив видати йому посвідчення про те, що
його батько Іслям мурза Аргінський, син Мурата мурзи Аргінського, значиться записаним у родовідній книзі Таврійського дворянства. Таке посвідчення було необхідне для
отримання паспорта.
ТДДЗ видало посвідчення № 61 від 2 березня 1913 року такого змісту: “Дано сие
Таврическим Дворянским Депутатским Собранием дворянину Сеит Гирею мурзе Аргинскому, для получения паспортной книжки в Полицейском Управлении в том, что как
видно из дел архива Собрания род Аргинских не состоит записанным в родословную
книгу Таврической губернии” [ГААРК, ф. 49, д. 5507, лл. 65–66].
Таким чином, аналіз документів Аргінських із фонду ТДДЗ дає нам змогу зробити
такі висновки. Рід беїв Аргінських на початок ХІХ століття був досить нечисленним. У
1820 році представники тільки п’ятьох сімейств були заявлені на отримання дворянського звання. У 1832–33 роках подали документи на отримання дворянського звання
за заслугами представники лише трьох сімейств. Немає інформації про Мустафу мурзу
і Бактишу мурзу, можливо, їх на той час не було в живих, оскільки Аргінські майно в
неподільній власності ділили на три частини.
Представники всіх трьох сімейств були затвердженні у дворянстві за заслугами
ТДДЗ, але підтвердження з Герольдії не отримали. Ця ситуація була пов’язана, очевидно, з тим, що самі Аргінські не зверталися до ТДДЗ з проханням надати інформацію,
чому не відбулося затвердження, оскільки користувалися всіма правами дворянства,
допоки справа залишалась на розгляді й відмови не надходило. Таким чином, Аргінські
не закінчили процедуру затвердження у дворянському званні, оскільки не отримали
підтвердження з Герольдії.
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Бейський рід Аргін на шляху до дворянства (ХІХ ст.)
Незважаючи на невелику чисельність, рід Аргінських володів досить значними земельними угіддями. Як можна судити з окладних листів, за якими дворяни сплачували
земельні податки, окрім земель у Сімферопольському повіті (що були вказані в сімейних списках) мурзи Аргінські володіли землями і в Перекопському повіті. За сімейними списками 20-х і 30-х років, Аргінські володіли в неподільній власності землями в
Сімферопольському повіті площею 25,637 десятин. У 1873 році ТДДЗ виключило з рахунків Зібрання плату за землі в Перекопському повіті при с. Карангіт і Джумаш Кирк,
що належали гвардії ротмістру Мурату мурзі Аргінському (1732 дес.), і при с. Джумаш
Кирк та розореному с. Джумаш Карангіт, що належали Аметші мурзі Аргінському
(1023 дес.). Землі в 1871 році були продані особам, які не належали до дворянського
звання [ГААРК, ф. 49, д. 4285, лл. 1–8]. Загалом у 1820 році Аргінські володіли землями при 11 селах. В останній чверті ХІХ століття Аргінські, як і інші кримські мурзи,
часто продавали свої фамільні землі.

Мал. 1 [ГААРК, ф. 49, д. 6436, л. 9]
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