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Світлана ПОтАПЕНКО (Київ)

мАтЕРІАлИ ФОНдІв вІддІлУ РУКОПИСІв РОСІЙСЬКОЇ
НАцІОНАлЬНОЇ БІБлІОтЕКИ (м. САНКт-ПЕтЕРБУРГ)

дО ІСтОРІЇ СлОБІдСЬКОЇ УКРАЇНИ
КІНця XVIII – ПОЧАтКУ ХХ СтОлІтЬ:

зАГАлЬНИЙ ОГляд

У даній публікації подаємо стислий опис матеріалів до історії Слобо-
жанщини, виявлених під час евристичної роботи у Відділі рукописів Росій-
ської національної бібліотеки (далі – ВР РНБ). Віднайдені джерела мають 
стосунок переважно до слобідських козацько-старшинських, а в подальшому 
дворянських родів і охоплюють кінець XVIII – початок ХХ ст.

Ф. 1 “Абаза Олександр Олексійович”. Нараховує 108 справ за 1879–
1916 рр. Фондоутворювачами виступили військовий моряк, мічман Гвардій-
ського екіпажу, лейтенант імператорського флоту (з 1913 р.) Олексій Олек-
сандрович Абаза (1887–1943) та його дружина фрейліна (1907–1912) Софія 
Андріївна (уроджена графиня Бобринська). Родина емігрувала після 
1917 р. 

Відклалося листування подружжя між собою та з рідними. З боку Абаз 
кореспондентами виступили: Олексій михайлович та Наталія Федорівна 
(батьки О. О. Абази), Єлизавета Федорівна, Юлія Федорівна, Наталія Олек-
сіївна. Із боку графів Бобринських: Софія Андріївна (старша) (бабуся 
С. А. Абази), Катерина Олексіївна (?), Ольга Георгіївна (?), Володимир Геор-
гійович, Георгій Олександрович, Олексій Олексійович, любов Петрівна, 
Петро Андрійович (?), лев Олександрович, Олександр Андрійович. 

також відклалося численне листування Абаз із представникам інших 
аристократичних родів Російської імперії: Гендриковими, Гагаріними, дол-
горукими, Корфами, лопухіними-демидовими, Неплюєвими, Оболенськими, 
Сіверсами, толстими, шереметьєвими, шуваловими1. Серед іншого, збере-
глася телеграма графа дмитра Капніста, надіслана із Золотоноші на Полтав-
щині 15 червня 1912 р., з привітаннями Софії Андріївні з приводу весілля і 
вибаченнями щодо неможливості бути присутнім на святкуванні2.

Зберігся дитячий щоденник С. А. Абази за 1899 р. (спр. 107)3. це джерело 
заслуговує на окрему увагу. Щоденник уміщує записи, починаючи з 1 січня 

1 Російська національна б-ка. Від. рукоп. (далі – ВР РНБ). – Ф. 1: Абаза Александр 
Алексеевич. – Опис фонду / Укл. л. І. Бучина. – л., 1987. – 6 арк.

2 там само. – Арк. 2 зв.; Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 34. – 1 арк.
3 там само. – Опис фонду. – Арк. 6 зв.; Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 107. – 97 арк. 
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(п’ятниця) і закінчуючи 30 грудня (четвер) 1899 р. Софія Андріївна вела його 
російською мовою, досить кострубатим почерком. Записи нерівномірні за 
величиною, часом неохайні. Побіжний перегляд свідчить, що авторка не 
лише записувала свої щоденні справи (де була, з ким зустрічалася, що ро-
била), а фіксувала й власні відчуття, враження4. Найперша нотатка оптиміс-
тична: “Новый год! Что-то он принесетъ. Начали мы его съ того, что отъ 
Гр[андъ] мама отправились къ тетѣ лоло. Всѣ ужинали […]”5. Останні за-
писи сповнені тривоги: “[…] Грустно и тяжело;* 19 вѣкъ умеръ, уничтожили, 
его не будетъ; мы будемъ людьми новаго вѣка. такъ странно, загадочно, но 
развѣ жизнь сома** не загадка? Развѣ воля человѣка*** свободна? Развѣ все 
есть, что мы знаемъ и видимъ? Есть Богъ, а все остальное? Эти мысли 
страшны и ужасны; еще завтра буду я писать въ этой книгѣ, а потомъ? Что 
будетъ потомъ? […]”6.

Ф. 18 “Анастасевич Василь Григорович”. Фонд Василя Анастасевича 
(1775–1845) – книгознавця, поета, перекладача, соратника Василя Каразіна 
з облаштування Віленської академії нараховує 561 справу за 1755–1846 рр.7: 
щоденникові записи, творчі матеріали, епістолярій. листування представле-
не зокрема листами миколи Гнідича (17 листів за 1809–1813 рр.), Петра 
Гулака-Артемовського (3 листи за 1828 р.), Василя Каразіна (25 листів за 
1807–1821 рр.)8 і його доньки Олександри (лист 1818 р.), Амвросія метлин-
ського (лист 1839 р.). З-поміж документів інших персоналій відклався лист 
відомого збирача старожитностей, бібліофіла миколи Рум’янцева до ми-
трополита Харківського Євгенія Болховитінова 1822 р. у копії В. Г. Анаста-
севича9.

Ф. 52 “Батюшкови. Помпей Миколайович і Софія Миколаївна”. Ро-
динний фонд історика, етнографа, чиновника міністерства народної освіти 
Помпея Батюшкова (1811–1892) та його дружини Софії миколаївни (уро-
дженої Кривцової) містить 268 справ за 1621–1892 рр.10. Відклалися листи 
Григорія Ґалаґана, Якова Головацького, Петра лебединцева, Ореста левиць-
кого, Надії Соханської (Кохановської).

4 Приміром: “Ничего особенного. Весь день училась”; “Я счастлива […] я хорошо 
училась”; “Очень было весело”; “танцевали и обѣдали у Кетъ”; “Не знаю”; “Забыла” 
(там само. – Арк. 5, 16, 20, 22, 38 зв. – 39).

5 там само. – Арк. 2.
* далі кілька літер закреслено.
** так у тексті.
*** Закреслено літеру.
6 там само. – Арк. 95–95 зв.
7 там само. – Ф. 18: Анастасьевич Василий Григорьевич. – Опис фонду / Укл. 

С. О. Вялова. – СПб., 1994. – 56 арк.
8 листи В. Н. Каразіна опубліковано: Каразин В. Н. Сочинения, письма, бумаги, 

собранные и редактированные проф. д. И. Багалеем. – Х., 1910. – С. 687–694, 701–702, 
705–706, 708–712, 715–717, 731–732, 734, 739, 742–747.

9 ВР РНБ. – Ф. 18. – Опис фонду. – Арк. 9 зв. – 11, 36.
10 там само. – Ф. 52: Батюшковы. Помпей Николаевич и София Николаевна. – Опис 

фонду / Укл. І. А. Конопльова. – л., 1962. – 24 с.
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Ф. 69 “Бестужеви: Микола Олександрович (1791–1855), Михайло 
Олександрович (1800–1871). Бестужев-Марлінський Олександр Олексан-
дрович (1797–1837)”. Нараховує 30 справ за 1818–1870 рр.11. Відклався лист 
декабриста, письменника О. О. Бестужева-марлінського до м. І. Гнідича з 
Петербурга від 26 березня 1821 р.12. У листі йдеться про те, що Бестужев 
збирається надіслати Гнідичу свою працю для ознайомлення та критичної 
оцінки. Послання витримано у досить патетичному, хоча й не позбавленому 
гумористичних нот, стилі (додаток № 4). документ було підготовлено до 
друку в 1930-х рр. філологом Григорієм Васильовичем Прохоровим13.

Ф. 73 “Більбасов Василь Олександрович. Краєвський Андрій Олексан-
дрович”. Фонд об’єднує архівні матеріали російського історика В. О. Біль-
басова (1838–1904) та видавця журналів “Отечественные записки”, газет 
“Голос” і “Санкт-Петербургские ведомости” А. О. Краєвського (1810–1889) 
(загалом 1343 справ за 1557–1908 рр.)14. З-поміж документів Більбасова 
виокремлюється комплекс підготовчих матеріалів до основних праць вче-
ного: “История императрицы Екатерины ІІ”, “Исторические биографии” 
(т. 1–5), “Архив графов мордвиновых” (т. 1–10). Відклалися переважно 
копії документів кінця XVI – другої половини ХІХ ст. та виписки історика 
(спр. 64–444)15.

так, збереглася копія ХІХ ст. наказу стольникові рильському Іванові 
Івановичу тев’яшову від 12 жовтня 1695 р.16. У документі йдеться про за-
вдання, які стольник мав виконувати на посаді старооскольського воєводи: 
не пропускати людей із зачумлених місць, дбати про оборону фортеці та її 
арсенал, організувати захист людей у випадку появи ворожих військ та тер-
міново повідомити про це Розряд і білгородського воєводу Бориса шереме-
тьєва, забезпечувати порядок, розсуджувати чолобитників згідно із 
“Соборним Уложенням” і царськими указами, не допускати втеч на дон. 
Окремо згадувалося про мешканців Гетьманщини, яким було дозволено 
вільне винокуріння (цим же правом користувалися слобідські козаки в ме-
жах своєї “черкаської обикності”): “Ивану жъ въ Старомъ Осколѣ и по 
слободамъ велѣть учинить заказъ подъ жестокимъ страхомъ и въ Староос-
кольской уѣздъ во всѣ станы въ ближнія и въ дальніе мѣста посылать 
служилыхъ людей съ наказными памятьми и велѣть имъ по тому жъ всякихъ 
чиновъ людемъ заказъ учинить крѣпкой: буде гдѣ учнутъ приѣзжать изъ 
малороссійскихъ городовъ жители съ продажнымъ виномъ и съ табакомъ, и 

11 там само. – Ф. 69: Бестужевы: Николай Александрович (1791–1855), михаил 
Александрович (1800–1871). Бестужев-марлинский Александр Александрович (1797–
1837). – Опис фонду. – л., 1958. – Арк. 3. 

12 там само. – Оп. 1. – Спр. 13. – 2 арк. 
13 там само. – Арк. 5–5 зв.; Спр. 33. – Арк. 47 (машинописний набір із правками від 

руки).
14 там само. – Ф. 73: Бильбасов Василий Алексеевич. Краевский Андрей Алексан-

дрович. – Опис фонду / Укл. К. К. Ніколаєва, м. Я. Стецкевич. – л., 1971. – 264 с.
15 там само. – Арк. 12–89.
16 там само. – Оп. 1. – Спр. 73. – 9 арк.
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они бъ всяких чиновъ люди тѣхъ малороссійскихъ городовъ жителей съ тѣмъ 
заповѣднымъ приводили къ нему, Ивану, въ Старой Осколъ въ приказную 
избу со всѣмъ въ цѣлости, а грабежу бъ и никакихъ убытковъ имъ не чинили. 
А какъ такихъ людей съ продажнымъ виномъ и съ табакомъ кто къ нему 
приведѣтъ, и ему, Ивану, у нихъ заповѣдные тѣ товары и лошади ихъ велѣть 
отписать на великихъ государей, а тѣхъ малороссійскихъ городовъ жителей, 
у которыхъ то заповѣдное взято будетъ, отпущать въ малороссійскіе городы, 
кто откуда приѣдетъ безъ задержанья, а грабежу имъ и никакихъ убытковъ 
не чинить да и томъ писать къ великимъ государемъ въ Розрядъ и въ приказъ 
малыя Россиі имянно. А будетъ онъ, Иванъ, малороссійскихъ городовъ 
жителямъ учнетъ в томъ наровить и для своей корысти к нимъ напрасно 
приметыватся, и убытчить, и волочить, и ему за то отъ великихъ государей 
быть въ вликой опасе”17.

Проте основний масив документів Більбасова стосується періоду царю-
вання Катерини ІІ (спр. 115–302): листування імператриці з тогочасними 
російськими та іноземними діячами (зокрема Г. О. Потьомкіним, м. І. Пані-
ним, О. О. Вяземським); імператорські й сенатські укази, рескрипти, інструк-
ції; списки чиновників центральних і місцевих установ; донесення іноземних 
послів18. Збереглася копія, знята В. О. Більбасовим з рескрипту Катерини ІІ 
Євдокиму Щербиніну від 27 грудня 1773 р. про передання під його управ-
ління Слобідсько-Української і Новоросійської губернії для розвитку шов-
ківництва (додаток № 2). 

Ф. 116 “Бутурліни і Строганови”. Фонд об’єднує папери двох давніх 
російських аристократичних родів, пов’язаних через шлюби із сумським 
полковницьким родом Кондратьєвих. Виявлено дві справи, які стосуються 
останніх. 

В одній уміщено “Выписки из дела со сведениями о родословной 
Кондратьевых”19. ці виписки інформують про надання 10 серпня 1697 р. 
порожньої орної землі полковникові Роману Герасимовичу Кондратьєву в 
селі Будах Недригайлівського повіту. 28 вересня 1762 р. відставний полков-
ник Степан Іванович Кондратьєв просив про закріплення цієї ділянки за ним, 
оскільки він її виміняв у родичів – правнуків згаданого полковника Івана 
Петровича та двох Іванів Омеляновичів Кондратьєвих – на ділянку з усіма 
угіддями в селі Кудинівці20. Рукописний родовід “Родъ Кондратьевыхъ”, до-
лучений до виписок, унаочнює родинні зв’язки “просителя” й містить при-
писку такого змісту: “Сія поколенная составлена изъ дѣла, гдѣ всѣ переходы 
(маєтностей. – С. П.) отъ одного къ другому значутся”21. 

17 там само. – Арк. 7.
18 там само. – Опис фонду. – Арк. 24–61.
19 там само. – Ф. 116. – Оп. 1. – Спр. 225.
20 там само. – Арк. 1.
21 там само. – Арк. 2. цей родовід дуже нагадує (але в усіченому вигляді) відоме 

рукописне родинне дерево Кондратьєвих, яке зберігається в їхньому особовому фонді в 
центральному державному історичному архіві України, м. Київ (Ф. 1717. – Оп. 1. – 
Спр. 1. – 1 арк.).



22

Світлана ПОтАПЕНКО

друга справа – це лист дмитра Івановича Кондратьєва до Івана Григо-
ровича шренка від 5 січня 1827 р.22. У листі мова йде про, очевидно, прикрий 
випадок на полюванні, коли хорти дмитра Кондратьєва напали на лоша Іва-
на Григоровича. Наприкінці адресант згадує про “наши грамоты”, які збері-
гаються в “экономіи” шренка. Напевне, маються на увазі жалувані грамоти 
на землі, видані Кондратьєвим (додаток № 5).

Окрім того, відклався лист предводителя сумського дворянства, нащад-
ка місцевого старшинського роду Андрія Савича до графа Петра Строгано-
ва від 5 червня 1863 р. із настійливим проханням повернути тисячу рублів, 
яку не хоче виплачувати прикажчик Строганових у сумській економії23 (до-
даток № 6).

Ф. 179 “Гербель Микола Васильович”. У фонді одного з перших істори-
ків Слобожанщини24, випускника Ніжинського ліцею вищих наук, перекла-
дача, поета й видавця миколи Гербеля (1827–1883) уміщено 119 справ за 
1838–1889 рр.25. це його переклади (спр. 1–2) і матеріали редакторської ро-
боти (спр. 3–11); альбом із автографами тогочасних діячів, зокрема миколи 
Гоголя, Григорія данилевського, Івана тургенєва, тараса шевченка, миколи 
Щербини (спр. 12); листування (спр. 13–118). Адресатами виступили: Олексій 
дамич, Петро Кочубей та микола Некрасов (1860–1881). Серед адресантів: 
микола Ге, Яків Головацький, Григорій данилевський, микола Костомаров, 
Нестор Кукольник, Пантелеймон Куліш, микола маркевич, Григорій мило-
радович, микола Некрасов, Олександр Островський, Яків Полонський, Із-
маїл Срезневський, Іван тургенєв, Афанасій Фет. Окрему групу матеріалів 
фонду становлять папери Олексія дамича (спр. 108–118, 113а).

Ф. 197 “Гнідич Микола Іванович”. Фонд нащадка слобідського стар-
шинського роду, перекладача “Іліади”, бібліотекаря Імператорської публіч-
ної бібліотеки26 миколи Гнідича (1784–1833) вміщує 57 справ за 1802 – 
1820-і роки: автографи творів та підготовчі матеріали до них, листування27. 
Серед епістолярної спадщини на окрему увагу заслуговують десять листів 
Василя Васильовича Капніста за 1808–1811 рр. і без датування28. 

Ф. 236 “Данилевський Григорій Петрович”. цей фонд нащадка сло-
бідського старшинського роду, письменника, історика (1829–1890) з-поміж 
опрацьованих зібрань ВР РНБ є справжньою скарбницею епістолярію 
українських культурних і суспільно-політичних діячів середини – другої 
половини XIХ ст. Фонд уміщує 206 справ за 1811–1900-і р. Власне, архів 
Г. П. данилевського нараховує 205 справ 1811–1890 рр., а справа № 206 – це 

22 ВР РНБ. – Ф. 116. – Оп. 1. – Спр. 224. – 1 арк.
23 там само. – Спр. 260. – Арк. 10–11.
24 Гербель Н. Изюмский Слободской казачий полк: 1651–1765. – СПб., 1852. – 

164 с.
25 ВР РНБ. – Ф. 179: Гербель Николай Васильевич. – Опис фонду / Укл. І. А.  Ко-

нопльова. – л., 1959. – 7 арк.
26 РНБ є спадкоємицею Імператорської публічної бібліотеки, заснованої згідно з 

указом Катерини ІІ 16 (27) травня 1795 р. Власне, фонди “Публічки” формують серце-
вину рукописних колекцій РНБ.

27 там само. – Ф. 197: Гнедич Николай Иванович. – Опис фонду / Укл. І. А. Коноп-
льова. – л., 1959. – 7 арк.

28 там само. – Арк. 6.
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опис листів данилевського, підготовлений у 1900-х рр. Володимиром Воло-
димировичем майковим29. Архів письменника було передано до бібліотеки 
його родиною в 1908 р.30.

Фонд поділено на п’ять частин. Перша (спр. 1–4) об’єднує особисті до-
кументи Григорія Петровича: членський квиток любителів шахів на 1862 р., 
білет на літературний вечір-читання роману Івана тургенєва “дим” 1867 р., 
документи про оплату членських внесків “товариства допомоги нужденним 
літераторам і вченим” (“Общества пособия нуждающимся литераторам и 
ученым”) за 1867–1868 рр.31 та виставлені рахунки з редакції журналів “Се-
верная пчела” і “Портретная галерея” за 1862 і 1867 рр.32.

друга частина (спр. 5–16) вміщує автографи та копії творів письменни-
ка: вірша “Все министром длинный Панин”, романів “Воля (Беглые вороти-
лись)”, “Новые места”, “Черный год”, історичних повістей “На Индию при 
Петре”, “Восемьсот двадцать пятый год”, “Княжна тараканова” та інших за 
1859–1890 рр.33.

У найоб’ємнішій третій частині (спр. 17–173) зібрано листи до Г. П. да-
нилевського за 1840–1881 рр., при цьому основна маса документів охоплює 
1850-і – 1860-і роки34. тут знаходимо кореспонденцію: Івана Аксакова, Олек-
сандра Герцена, Володимира Бенедиктова, Володимира даля, михайла 
достоєвського, михайла Каткова, Олександра лекієра, Олександра Остров-
ського, миколи лєскова, миколи Некрасова, михайла Погодіна, Петра Со-
кальського, Ізмаїла Срезневського, Андріана Сонцова, Олексія толстого, 
Івана тургенєва, Якова Полонського та інших відомих діячів. 

Безперечно, для дослідників вітчизняної історії та культури особливу 
вагу мають листи: Олександра Афанасьєва-Чужбинського, Василя Білозер-
ського, Осипа Бодянського, Петра Гулака-Артемовського, миколи Костома-
рова, Пантелеймона Куліша, Олександра лазаревського, михайла максимо-
вича, Амвросія метлинського, миколи Щербини. тут же відклалися листи 
миколи Гербеля та нащадків місцевих старшинських родів – Надії Сохан-
ської (Кохановської) і Павла михайловича Ковалевського. Збереглися листи 
слобідських церковних ієрархів середини ХІХ ст.: архієпископа Харківсько-
го макарія (1868) і його наступника Нектарія (1869).

Четверта частина (спр. 174) – це альбом данилевського із прозовими, 
віршованими й нотними записами та малюнками його друзів і колег. Окрім 
уже згаданих персоналій, тут бачимо автографи Івана Аксакова, Афанасія 
Фета, михайла Глинки, Івана Айвазовського (малюнок гір на морському узбе-
режжі), шаміля (автобіографічні свідчення арабською мовою) й інших35.

29 там само. – Ф. 236: данилевский Григорий Петрович. – Опис фонду / Укл. В. Пе-
трова. – л., 1967. – 51 арк.

30 Отчет Императорской Публичной библиотеки. – СПб., 1908. – С. 59, 118.
31 документи про діяльність багатьох згаданих персоналій ХІХ ст. відклалися у 

ф. 438 “Архів Комітету допомоги нужденним літераторам і вченим (літературний фонд)” 
ВР РНБ, як-от: Віктора Абази, Юлії Абази, миколи Гербеля, Григорія данилевського, 
Єгора і Павла Ковалевських, Опанаса Красовського та інших.

32 ВР РНБ. – Ф. 236. – Опис фонду. – Арк. 1.
33 там само. – Арк. 1–3.
34 там само. – Арк. 3–25.
35 там само. – Арк. 26–46.
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Нарешті, п’ята частина (спр. 175–205) об’єднує матеріали інших діячів, 
як-от: автографи і копії віршів Петра Гулака-Артемовського 1852–1857 рр. 
(спр. 186), лист Сергія Соловйова до Аврама Норова 1851 р. (спр. 199), авто-
біографічна записка м. Щербини 1869 р. (спр. 203)36. 

Ф. 335 “Каразін Василь Назарович”. Уміщує 12 справ за 1801(?)–
1835 рр. це матеріали біографічного й службового характеру, каразінські 
нотатки з приводу державного ладу та кріпосного права в Росії, лист до гра-
фа михайла Семеновича Воронцова від 29 березня 1820 р.37, копія листа 
Анни Іоанівни до членів таємної верховної ради від 28 січня 1730 р. Біль-
шість матеріалів вже опубліковано, хоча і з різночитаннями. Фонд форму-
вався з надходжень різних років протягом 1868–1920 рр.38. 

Ф. 588 “Погодін Михайло Петрович”. У фонді російського історика 
особливу увагу варто звернути на оп. 3 “Зібрання автографів”. В описі по-
дано 429 справ за 1517–1852 рр.39. це невелика частина погодінської доку-
ментальної колекції (т. зв. “древлехранилища”), котра загалом нараховує 
понад 6 тисяч одиниць зберігання. Імператорська публічна бібліотека при-
дбала їх у 1852 р.40. Серед документів зібрання 60 одиниць мають стосунок 
до Василя Каразіна (переважно його листування)41. тут же відклалися ще два 
цікавих документи: маловідомий лист Євдокима Щербиніна до Петра Ко-
новніцина від 27 жовтня 1767 р. з проханням підшукати вчителів французь-
кої і німецької мов для викладання в “новозаведених класах” Харківського 
колегіуму42 (додаток № 1) та лист Григорія Сковороди до Володимира 
тев’яшова від 28 листопада 1774 р.43.

Ф. 611 “Потьомкін Павло Сергійович”. Фонд об’єднує 45 документів 
за 1778–1795 рр. державного і військового діяча, письменника, родича 
Г. О. Потьомкіна Павла Потьомкіна (1743–1796)44. це переважно його лис-
тування з тогочасними діячами, зокрема Григорієм Потьомкіним, Олексан-
дром Суворовим, Олексієм Васильєвим, шагін-Гіреєм. тут знаходимо і 
документи, що безпосередньо стосуються Слобожанщини: чотири листи 

36 там само. – Арк. 46–50.
37 там само. – Ф. 335. – Оп. 1. – Спр. 11. – 2 арк.
38 там само. – Опис фонду / Укл. І. А. Конопльова. – л., 1958. – 3 арк.
39 там само. – Ф. 588: Погодин михаил Петрович. – Оп. 3: Собрание автографов / 

Укл. Н. А. дворецька. – л., 1960. – 60 с.
40 Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1852 г. – СПб., 1853. – С. 21–52.
41 ВР РНБ. – Ф. 588. – Оп. 3: Собрание автографов. – С. 3.
42 там само. – Спр. 113. – 1 арк.
43 там само. – Спр. 192. – 1 арк. місцями вицвіло чорнило, але загалом текст при-

датний до читання. Опубліковано: Сковорода Г. Повне зібр. творів. – К., 1973. – т. 2. – 
С. 395. 

44 ВР РНБ. – Ф. 611: Потемкин Павел Сергеевич. – Опис фонду / Укл. м. Я. Стецке-
вич. – л., 1960. – 3 арк. Зауважимо, що наявність у цьому фонді документів з історії 
Слобожанщини наштовхнула на припущення, що справа 20 “Кондратьєв Федір. лист до 
Павла Сергійовича Потьомкіна. додаток – короткі автобіографічні свідчення. Після 
1787 р.” стосується когось із представників слобідських Кондратьєвих. Але це припущення 
виявилося хибним: лист написано “калмицької мови учнем”, перекладачем Федором 
Кондратьєвим, який просить П. С. Потьомкіна про нагородження обер-офіцерським 
чином (там само. – Оп. 1. – Спр. 20. – 2 арк.)
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правителя Харківського намісництва Федора Кишенського за 8 березня 
1792 – 17 липня 1795 рр. з доданим ордером Харківського верхнього земсько-
го суду казенних справ стряпчому Коваленкову (спр. 18) та лист нащадка 
одного з найпотужніших місцевих старшинських родів, колезького асесора, 
поручника правителя Харківського намісництва Григорія Романовича шид-
ловського45 (спр. 43) (додаток № 3).

Ф. 662 “Рилєєв Кіндратій Федорович”. Зібрання поета, декабриста, 
який захоплювався історією України, невелике – 15 справ за 1820–1826 рр.46. 
це переважно його творчі матеріали, зокрема кілька копій поеми “Войнаров-
ський” (спр. 1–7, 12, 14). Відклалася копія листа Кіндрата Федоровича до 
дружини Наталії михайлівни – представниці одного з найвпливовіших сло-
бідських старшинських родів тев’яшових (спр. 15).

Ф. 779 “Толстой Олексій Костянтинович”. Фонд російського пись-
менника нараховує 15 справ за 1852–1897 рр.47. В альбомі Олексія Костян-
тиновича і його дружини Софії Андріївни залишив кілька записів Петро 
Капніст (спр. 15)48. 

Ф. 1000 “Зібрання окремих надходжень”. Фонд уміщує одиничні над-
ходження різних років, об’єднані в 9 описів. документи, дотичні до історії 
Слобожанщини, представлені у 1-му, 2-му, 3-му та 9-му описах. Зокрема, 
згідно з оп. 2: “Планъ маневрамъ Ахтырского легкоконного полка, дѣланный 
на смотрѣ в лагерѣ на кирасирской степи 1786 году августа 9 дня” (спр. 77), 
“Статистическое описание Слободско-Украинской губерніи, составленное 
на мѣсте министерства полиции чиновникомъ Сашальскимъ” (Іваном Гри-
горовичем Розальйон-Сошальським) 1815 р. (спр. 1142); указ Сенату від 
26 березня 1830 р. про поширення прав дворянства на дітей чиновників і 
духівництва, котрі народилися до отримання батьками дворянського статусу, 
адресований Слобідсько-Українській казенній палаті (спр. 1245); памфлет із 
приводу призначення попечителем Гаврила Канкази, адресований ректорові 
Харківського університету Карлу Фойгту 1856 р. (спр. 1483); справа Харків-
ського губернського у справах селян присутствія щодо повернення землі 
поміщикові Костянтину дмитровичу Хрущову, подарованої прикажчику 
Іванові Гонтарю, за 1862–1865 рр. (спр. 1484)49. Згідно з оп. 3 збереглося 
“мненіе о необходимости борьбы с побегами крепостныхъ крестьянъ” 
лейб-гвардії прапорщика Романа Романовича шидловського, адресоване 
ізюмському дворянству 22 вересня 1822 р. (спр. 1430)50. Згідно з оп. 9: 
латиномовний диплом мартинові дмитровичу майєру про закінчення ме-
дичного факультету Харківського університету 1816 р.51.

45 там само. – Спр. 43. – 2 арк.
46 там само. – Ф. 662: Рылеев Кондратий Федорович. – Опис фонду / Укл. Н. Зубко-

ва. – л., 1965. – 2 арк.
47 там само. – Ф. 779: толстой Алексей Федорович. – Опис фонду / Укл. Р. Б. Забо-

рова. – л., 1959. – 4 арк.
48 там само. – Арк. 2–3.
49 там само. – Ф. 1000: Собрание отдельных поступлений. – Оп. 2. – л., 1978. – С. 21, 

247, 268, 315–316.
50 там само. – Оп. 3. – л., 1988. – С. 195.
51 там само. – Оп. 9. – СПб., 2001. – С. 29.
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* * *
Окрім того, результати роботи з картотекою свідчать, що у фондах ВР РНБ 

також відклалися документи до історії родин Алфьорових, Альбовських, 
двигубських, Захар’яшевичів-Капустянських, Кондратьєвих, Коновніциних, 
Куликовських, Розальйон-Сошальських, тев’яшових, Хрущових, шидлов-
ських переважно другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Виявлене листуван-
ня слобідської еліти буде опубліковано в тематичному збірнику джерел.

дОдАтКИ

№ 1
1767 р., жовтня 27. – м. Москва. – Лист губернатора

Слобідсько-Української губернії Є. О. Щербиніна
до П. П. Коновніцина

[// арк. 1]
Полученъ октября 27-го 1767 году*.
Благородны и почтенный г[ос]п[о]д[и]нъ леиб-гвардии Преображенского полку 

от бомбардировъ подпорутчикъ!
По высочаишей конфирмации ея императорскаго величества в порученной мнѣ 

Слободской губерни в городе Харкове заводются вновь классы разныхъ наукъ. того 
ради предлагаю Вамъ по бытности здесь в москве приискивать учителей франъ-
цузского и нѣмецкого языковъ по одному, коим жалования французскому – триста, 
а немецкому – двести рублевъ, и какъ Вами те учители, достойные люди, сысканы 
будутъ, оныхъ ко мне представит.

Я же пребываю
Вашего благородия 

верный слуга
Евдоким Щербининъ**

октября 27 дня
1767 году
москва
г. Коновницину
ВР РНБ. – Ф. 588. – Оп. 1. – Спр. 113. – 1 арк. Оригінал.

№ 2
1773 р., грудня 27. – м. Санкт-Петербург. – Рескрипт Катерини ІІ

слобідсько-українському губернаторові Є. О. Щербиніну
[арк. 1]

Нашему генералу-порутчику Щербинину.
Репортъ Вашъ отъ 30-го ноябр. сего года и съ приложеннымъ при томъ 

учрежденіемъ, сдѣланнымъ Вами вообще съ коллежскимъ ассесоромъ Рычковымъ 
о шелковомъ въ Слободской и Новороссійской губерніи производствѣ, мы получили. 
Съ удовольствіемъ усмотрели мы, что казенная слобода Новая Водолага, въ вѣ-
домствѣ Новоросійской губерніи*** Екатеринославской провинціи состоящая, къ 

* * Написано іншим почерком і чорнилом, ніж основний текст.
** Особистий підпис.
*** далі закреслено “состоящая”.
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шелковому производству здобна и что, сверхъ того, въ Бѣлевской крѣпости находятся 
тутовые сады. Почему и дали мы нынѣ же указъ нашему Сенату, чтобы слободу 
Новую Водолагу и съ принадлежащими къ ней слободками, называемыми Водо-
лажка и Караванская съ ихъ хуторами, равно какъ и въ Бѣлевской крѣпости тутовый 
садъ, исключа изъ вѣдомства Новороссійской губерніи, отдать въ полное управленіе 
для шелковаго производства, Вамъ порученнаго, и чтобы Екатерининская 
провинціальная канцелярія подавала Вамъ въ новыхъ пристройкахъ и протчихъ по-
требностяхъ всякое законное вспомоществованіе. Вамъ же чрезъ сіе повелѣваемъ:

1) принявъ вышеупомянутые слободы и сады въ Ваше вѣдомство, учредить въ 
оныхъ шелковое производство на томъ основаніи, какъ отъ Васъ вообще съ ассесо-
ромъ Рычковымъ положено въ присланномъ къ намъ учрежденіи;

2) дабы сія новая перемѣна не сдѣлала замѣшательства въ казенныхъ сборахъ 
Новороссійской губерніи, которая до сего получала тѣ сборы на положенные по плану 
расходы, то вмѣсто того сколько съ Новыхъ Водолагъ и съ принадлежащихъ къ ней 
селеній по прежнему положенію собирано было, толикое же число имѣете Вы отпускать 
въ Новороссійскую губернію, доколѣ жители приведены будуть въ состояніи дѣлать 
свой шелкъ, изъ собираемыхъ съ нихъ, а потомъ изъ вырученныхъ за шелкъ денегъ;

3) для ободренія крестьянъ къ сей работѣ отправляемъ мы въ награжденіе Вашей 
части крестьянамъ, кои сдѣлаютъ шелку больше и лучше другихъ и окажутъ себя 
больше радѣтельными, сумму сто рублей; такимъ же образомъ назначиваемъ на 
заведеніе при казенныхъ заводахъ нужныхъ по представленію Вашему вещей къ 
шелковому производству сумму пять тясячъ рублей, которыя и имѣете Вы употребить 
изъ доходовъ Слободской губерніи на счетъ выручаемыхъ впредь за шелкъ денегъ;

4) в прочемъ присланное отъ Васъ учрежденіе мы во всей его силѣ апробуемъ 
и повелѣваемъ по оному поступать; [арк. 1 зв.]

5) о разныхъ въ Бѣлевской крѣпости казенныхъ строеніяхъ, будучи намъ 
неизвѣстно, нѣту ли в нихъ какой особливой надобности, предписано отъ насъ Се-
нату, чтобъ изъ оныхъ, сколько возможно, Вамъ удѣлить для шелковаго производства. 
Но естли бы оныя вовсе къ шелковому производству употребить было невозможно, 
тогда оставляя ихъ въ прежнемъ вѣдомствѣ, имѣете Вы, вмѣсто того для шелковаго 
производства построить новыя, располагаясь во времени и въ протчемъ, какъ удоб-
ность дозволитъ.

Екатерина.
декабр. 27 дня 1773 года 

ВР РНБ. – Ф. 73. – Оп. 1. – Спр. 207. – 1 арк. Копія.

№ 3
1793 р., 28 листопада. – м. Харків. – Лист Г. Р. Шидловського

до П. С. Потьомкіна
[// арк. 1]

Ваше высокопревосходительство
милостивый государь
Павелъ Сергѣевичъ!

Почтеннѣйшее письмо Ваше отъ 30-го сентября съ приложенїемъ отъ Алексан-
дра Николаевича и графа Петра Васильевича лишь севодни мнѣ доставилъ г-нъ 
Арцыбашевъ.

Прошу быть удостовѣреннымъ Ваше высокопревосходительство, что не только 
по письмамъ высокихъ моихъ благодѣтелей, особливаго почитанїя къ особѣ Вашей 
и в слѣдствїе собственнаго моего образа [// арк. 1 зв.] мыслѣй, тотъчас бы поѣхалъ 
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самъ показать мою услугу въ деревни Ваши. Но присланной отъ Васъ г-нъ Арцыба-
шевъ не нашолъ тѣхъ беспокойствъ, коими отъ управителя Вашего Вы были оза-
бочены, и въмѣсто того просилъ меня и г-на губернатора благодарить исправника за 
его попеченїе. А сїе и заставляетъ думать, что есть что-нибудь замѣшано въ 
распоряженїи тамъ начальствующаго или что-нибудь нужно перемѣнить, примѣняясь 
къ обычаю здѣшняго народа, дабы удержать побѣги. Я испыталъ сїе здѣсь, 20 лѣтъ 
сряду съ хозяйством обращаясь. Естьли будетъ Вамъ угодно, по прїѣздѣ Вашемъ я 
прїѣду представить мое о семъ замѣчанїе на разсмотренїе Ваше.

[// арк. 2] Что принадлежитъ до г-на исправника, я всегда его зналъ благород-
наго разположенїя, и будьте увѣрены, что имъ будете довольны, я писалъ къ нему съ 
сего жъ вручителемъ. Но естьли бъ и не такъ, я увѣренъ и въ томъ, что онъ для до-
казательства и отречется своего званїя, естьли будетъ сїе Вамъ угодно. 

Въ заключенїе сего прошу засвидѣтельствовать Александру Николаевичу о 
глубочайшей моей преданности, съ коею, испрашивая благосклонность Вашего 
высокопревосходительства, за честь ставлю называтся

Вашего высокопревосходительства
милостиваго государя

покорнѣиший слуга
Григорий шидловской*

ноября 28 дня
1793 году
Харьковъ
ВР РНБ. – Ф. 611. – Оп. 1. – Спр. 43. – 2 арк. Оригінал.

№ 4
1821 р., березня 26. – м. Санкт-Петербург. – Лист

О. О. Бестужева-Марлінського до М. І. Гнідича
[// арк. 1]

А. Бестужева
милостивый государь!

Николай Ивановичь!
Человѣкъ, который желаетъ учится, чтобы не вѣкъ быть ученикомъ, покорнѣише 

проситъ почтеннаго переводчика Омира произвесть въ кавалеры Андрѣевскаго 
креста всѣ періоды и выраженія въ Ревельской поѣздкѣ, которые покажутся ему 
сомнительными, а такъ какъ начинать копію для новаго изданія должно съ перваго 
листа, сей нѣкто препровождаетъ къ Вамъ начало.

Зная, что сочиненіе мое болѣе выиграетъ моимъ отсутствіемъ, хоть я самъ чрезъ 
то проиграю – не хочу быть эгоистомъ и отлагаю удовольствіе быть съ Вами до 
другаго дня. Надѣюсь, Николай Ивановичь, Вы не откажете въ небольшой поправкѣ 
[// арк. 1 зв.] или замечаніяхъ истинно уважающему Васъ

Александру Бестужеву
1821 года марта 26 дня
Р. S. Когда прикажете прислать за книгой?
[// арк. 2]
[Напис на конверті] милостивому государю
Николаю Ивановичу
Гнѣдичу
ВР РНБ. – Ф. 69. – Оп. 1. – Спр. 13. – 2 арк. Автограф.
* Особистий підпис.
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№ 5
1827 р., січня 5. – с. Низи Сумського повіту Харківської губернії. –

Лист Д. І. Кондратьєва до І. Г. Шренка
[// арк. 1]

милостивый государь Иванъ Григорьевичъ!
Въ то самое время, когда случилось описываемое Вами произшествіе, я по-

сылалъ моего охотника къ Вашему берейтору для освидѣтельствованія жеребенка, 
то и оказалось, что оной не только не былъ затравленъ моими собаками, но даже и 
не пораненъ, что посвидѣтельствуетъ Вамъ сосѣдъ Андрей Прокофьевичъ Сандеръ, 
съ которымъ вмѣстѣ охотились. Крайне сожалѣю, что [// арк. 1 зв.] тогда же случай 
не доставилъ мнѣ прятнѣйшаго удовольствія съ Вами видѣться и лично поговорить 
о семъ.

При первомъ свиданіи съ дмитріемъ Петровичемъ я постараюсь объяснить ему 
все дѣло, которое предоставляю на его судъ.

Позвольте еще, милостивый государь, безпокоить Васъ моею прозьбою: при 
перепискѣ съ дмит. Петров. попросить его отъ меня, чтобы приказалъ прислать 
хранящіяся въ Вашей экономіи наши грамоты.

Съ истиннымъ почтеніемъ честь имѣю быть,
милостивый государь,

Вашъ
покорнѣйшій слуга

дмитрій Кандратьевъ*

с. Низы
5-го дня генвар.
1827**

ВР РНБ. – Ф. 116. – Оп. 1. – Спр. 224. – 1 арк. Оригінал.

№ 6
[1863 р.], червня 3. – с. Андріївка. – Лист

А. О. Савича до П. С. Строганова***

[// арк. 10]
Ваше сіятельство

Павелъ Сергеевичъ!
Я опять начинаю такими же словами. Я не желалъ бы и не смѣлъ бы Васъ без-

покоить, если бы на то не былъ вынужденъ вторично, какъ Вы сами, графъ, видѣли 
квитанціи, по которымъ экономія мнѣ должна. Распоряженіе со стороны Вашей 
было сдѣлано при мнѣ г-ну Воскресенскому уплатить слѣдуемую мнѣ сумму. Но 
оной я не получилъ еще ни копейки. Я имѣлъ терпеніе писать ему три письма, хотя 
бы я вовсе не хотѣлъ этого. [// арк. 10 зв.]. Но я писалъ ему, ибо мнѣ предсталъ 
случай взять въ распоряженіе большое количество земли, гдѣ, сами согласитесь, я 
имѣлъ бы выручку. Но я не могъ этого сдѣлать, не имѣя денегъ, и понесъ убытокъ 
болѣе тысячи целковыхъ. то позвольте, графъ, просить Васъ эту тысячу рублей мнѣ 

* Особистий підпис.
** Написано почерком д. І. Кондратьєва.
*** документ відклався серед листів П. С. Строганова до П. З. Воскресенського за 

3 лютого – 27 червня 1863 р.
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воплатить*. Я имѣю семейство и по тысячи руб. я не могу терять, не бывъ этому 
причиной. если угодно, я пришлю это письмо, которое я получилъ отъ помѣщика 
[// арк. 11]. Г-ну Воскресенскому я тоже говорилъ это, графъ, и я никогда не скажу 
того, чего не было. Въ экономію я болѣе не буду относится уже, а позвольте, графъ, 
просить Васъ, не мѣдлить – выслать мнѣ деньги мои.

Съ глубочайшимъ моимъ къ Вамъ уваженіемъ, Ваше сіятельство,
честь имѣю пребыть

Вамъ
покорнѣйшимъ слугой

андрей Савичъ.
іюня 5-го
д. андреевка
ВР РнБ. – Ф. 116. – оп. 1. – Спр. 260. – арк. 10–11. автограф.
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національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург) до історії Слобідської України 
кінця XVIII – початку ХХ ст.: загальний огляд

У статті подано загальний огляд фондового складу Відділу рукопису Російської 
національної бібліотеки у стосунку до історії Слобідської України. Виявлено до-
кументи кінця XVIII – початку ХХ ст., пов’язані зі слобідськими старшинськими 
і дворянськими родами. основний масив опрацьованих документів становить при-
ватне листування.
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* так у тексті.


