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ДОКУМЕНТИ ФОНДІВ ХАРКІВСЬКОГО НАМІСНИЦЬКОГО ТА 

ЧУГУЇВСЬКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛІНЬ (1786-1787) ЯК ДЖЕРЕЛО З 

ДАТУВАННЯ СМЕРТІ ІВАНА ХОРВАТА 

 

Відсутність в історіографії чіткої відповіді на питання про час та місце 

смерті генерала Івана Самійловича Хорвата, який очолював Нову Сербію в 

1752-1762 рр., а згодом за підсумками слідства був відправлений на заслання до 

Вологди, тривалий час створювало підґрунтя для появи в роботах як 

українських, так і зарубіжних науковців значної кількості непідтверджених та 

помилкових суджень. Минулого року ми вже звертались до цієї теми у 

публікації, присвяченій засланню Івана Хорвата та останнім рокам його життя 

на Слобожанщині, вказавши на різні варіанти висвітлення долі генерала, які 

трапляються в літературі [1, с. 36-37]. Однак на той момент у фондах 

Центрального державного історичного архіву м. Києва (ЦДІАК), де зібрана 

значна частина документів з досліджуваної теми, нам ще не вдавалось знайти 

джерело, яке б констатувало сам факт смерті Івана Хорвата і остаточно розвіяло 

усі міфи, що існують навколо смерті керівника Нової Сербії. Маючи 

можливість керуватись тільки непрямими вказівками, знайденими в 

документах, тоді ми змогли вирахувати, що датою смерті генерала 

найімовірніше є 1786 р. 

Насамперед, привернула до себе увагу справа з фонду Харківського 

намісницького правління (ЦДІАК, Ф. 1709) про втечу від Івана Хорвата селян 

Шишових слободи Спаської Салтівського повіту. Генерал був зазначений як 

померлий в ордері губернського прокурора Харківського намісництва 

Матвія Чайковського від 10 березня, та в рапорті у відповідь стряпчого 

Чугуївського округу, прапорщика Коренєва від 19 березня 1787 р. [4, арк. 1-2]. 



Далі архівний пошук в матеріалах того ж фонду привів нас до списку 

дворян Чугуївського повіту, датованого 13 грудня 1786 р. Там зазначалось, що 

відставний генерал-поручик Іван Самійлович Хорват разом з дружиною та 

синами мешкав у слободі Старий Салтів (нині – селище міського типу 

Вовчанського району Харківської області) [3, арк. 172-173]. 

Пошуки у метричних книгах Вознесенської та Успенської церков Старого 

Салтова з фонду Чугуївського духовного правління (ЦДІАК, Ф. 2008) за 1787 р. 

не принесли результату, адже за перші місяці цього року дані про смерть 

генерала були там відсутні. До того ж, станом на 1787 р. село вже значилось як 

вотчина бригадира Дмитра Івановича Хорвата, сина генерала [7, арк. 139-154]. 

Стало очевидним, що роком смерті Івана Хорвата є 1786 р. Беручи до 

уваги датування вищезгаданого списку дворян, теоретично були підстави 

вважати, що Іван Хорват помер вже після 13 грудня, але ймовірність смерті в 

трохи більш ніж двохтижневий період до кінця 1786 р. була невисокою. 

Поміщицькі списки, які складались наприкінці року, вочевидь, спирались на 

попередньо зібрані дані, тому ми зробили припущення, що генерал помер дещо 

раніше. 

Нарешті, під час перегляду метричних книг церков Чугуївського повіту за 

1786 р., в одній з підшивок вдалося знайти наведене нижче джерело. Це витяг з 

першої частини метричної книги Вознесенської церкви села Старий Салтів 

Чугуївського округу Бєлгородської єпархії Харківського намісництва, 

складеної священиком Мойсеєм Морським. У третьому її розділі, що 

стосується померлих, під записом №11 зазначено таке: «В ноябре, 18, генерал 

порутчик Иван Самойлов сын по исповеди и по сообщении святых таин по 

християнской должности с надгробным отпеванием погребен. 64 [года]» 

[6, арк. 297зв]. Немає жодних сумнівів у тому, що це і є Іван Самійлович 

Хорват, вотчиною якого був Старий Салтів [6, арк. 290]. У другій частині 

метричної книги цього села за 1786 р., складеній священиком Григорієм 

Павловським, наведена інформація про те, що селом володіла дружина 



генерала, Марія Іванівна Хорват [6, арк. 299], однак на результат дослідження 

це не впливає. 

 

 

Рис. 1. Титул метричної книги Вознесенської церкви села Старий Салтів, що 

перебувало у власності Івана Хорвата. 1786 р. 

ЦДІАК, Ф. 2008, оп. 1, спр. 41, арк. 290. 

 

 

 

Рис. 2. Запис про смерть Івана Хорвата у метричній книзі Вознесенської церкви села 

Старий Салтів. 18 листопада 1786 р. 

ЦДІАК, Ф. 2008, оп. 1, спр. 41, арк. 297 (зв.) 

 

Запис про смерть Івана Хорвата дає змогу встановити також приблизну 

дату його народження. Так, зі сповідних розписів Вознесенської церкви за 

1784 р. стало відомо, що під час сповіді того року генерал був 61-літнім 

[5, арк. 551зв]. Враховуючи, що сповідальні книги традиційно складались 

навесні, під час Великого посту, а в листопаді 1786 р. Івану Хорвату було вже 

64 роки, нескладно вирахувати, що народився він в другій половині 1722 р., в 

період приблизно з травня по листопад. Це твердження наближене до 



розрахунків дослідниці О. Шигаревської, яка на підставі аналізу сповідних 

розписів церкви Петра та Павла у Вологді, де генерал перебував на засланні, 

визначила як орієнтовні роки його народження 1723-1725 рр. Звичайно, не 

можна виключати роль людського чинника під час фіксації у церковних 

документах таких деталей як вік особи, особливо враховуючи те, що у 

вологодських сповідальних розписах залежно від конкретного року вік Івана 

Хорвата дуже коливається [9, с. 195-196]. Проте такі розрахунки однозначно 

заперечують інші дати народження генерала, які зустрічаються в літературі 

(1712-1713 рр.) [2, с. 41; 8, с. 183]. 

Таким чином, наведені вище джерела дають змогу переконливо свідчити, 

що відставний генерал-поручик Іван Хорват помер у 64-літньому віці 

18 листопада 1786 р. у Старому Салтові. Хотілося б привернути до цього факту 

увагу як дослідників з Харкова, так і краєзнавців суміжних районів 

Слобожанщини, адже існує ймовірність, що на його могилу, розташовану, 

очевидно, на селищному цвинтарі Старого Салтова, можуть вказувати які-

небудь ознаки. Наша нещодавня знахідка у київському архіві не лише 

конкретизує роки життя новосербського генерала, а і є стимулом для 

подальших досліджень історії перебування Івана Хорвата на теренах сучасної 

Харківщини. 
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